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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 3/2015
Data: vint-i-quatre de febrer de dos mil quinze
Hora: 18.00h fins 22.55h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M Garcia Mompel
José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
Antonio Bermudo Avila
Gloria Herance Alvarez
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Cristian Alcázar Esteban
Juan Carlos del Río Pin
Pedro Alonso Navarro
José Javier Díez Crespo
Sonia Esplugas Gonzalez
Elisabet Bas Pujol
Senen Cañizares Martín
Meritxell Borràs i Solé
Ana Isabel Clar i López
Jordi Monrós i Ibañez
Josep Lluís Pérez i Fort
Daniel Ordoñez González
Alberto Sánchez López
Alfonso Salmerón Muñoz
Lluís Esteve i Garnés
María Petra Sáiz Antón
M Dolores Quirós Brito

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Interventora General
Secretària General del Ple Accidental

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió
per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 27 DE GENER DE 2015.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 27 de gener de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tothom, comença el Ple ordinari del mes de febrer, Sra. Secretària, si
vol fer lectura.

SRA. SECRETÀRIA
Bona tarda, abans d’iniciar l’Ordre del Dia, hauríem de fer la Declaració Institucional i
després ja passaríem a l’Ordre del Dia.

SRA. ALCALDESSA
Doncs molt bé, com vostè mani.

SRA. SECRETÀRIA
Declaració Institucional de suport al Dia Internacional de la Dona.
Atès que el 1977 l'Organització de Nacions Unides va declarar el 8 de març com a
data commemorativa per celebrar el Dia Internacional de la Dona, referència a tot el
món.
Atenent que la celebració d'aquell dia s'ha de relacionar amb la defensa dels drets i
llibertats de les dones en tots els àmbits. Sent una jornada per al reconeixement, la
reivindicació i la reflexió dirigida a fomentar l'eliminació de desigualtats entre sexes
amb la finalitat última d'assolir una societat plenament igualitària.
Atesa la relació directa que existeix entre que hi hagi una major presència de dones
en els parlaments i l'obtenció de majors assoliments al camí cap a l’objectiu de la
igualtat real d'oportunitats entre dones i homes. Prova d'això és que en aquells països
en els quals s'ha incrementat la presència de dones en els parlaments s'ha avançat
en legislar en matèria d'igualtat i això ha suposat un major desenvolupament
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econòmic, empresarial, cultural i social en aquests països. Així, segons l'últim estudi
realitzat pel Banc Mundial, els majors avenços en matèria d'igualtat s'han produït a
Llatinoamèrica, Àfrica Subsahariana i Àsia Oriental, on les restriccions legals que
discriminaven les dones s'han reduït a la meitat.
Atesa la necessitat de continuar legislant per acabar amb la discriminació de la dona
a molts països ja que encara avui en dia en el 90% dels 143 analitzats pel Banc
Mundial, existeixen lleis que prohibeixen a les dones accedir a alguns llocs de treball,
obrir un compte bancari, disposar de capital o prendre decisions de forma
independent, i al 25% d'aquests països no hi ha cap llei o norma que castigui la
violència de gènere. En aquest sentit, es fa necessari avançar en nom de la igualtat
d'oportunitats per a dones i homes i assolir un món més just i equitatiu.
Atès que no existirà verdadera igualtat mentre dones i homes no tinguin les mateixes
oportunitats en l'accés al mercat laboral i mentre les dones rebin un 22% menys de
salari pel mateix treball que realitzen els homes. Així com no hi haurà verdadera
igualtat mentre la desocupació femenina sigui superior a la masculina o la dona
suporti les majors taxes de temporalitat en l'ocupació.
Atenent que en l'actualitat encara tenim que continuar parlant lamentablement de
desigualtats entre homes i dones que fan que la celebració del Dia Internacional de la
Dona s'hagi de mantenir més vigent que mai, mostrant el nostre suport unànime i
diari a la defensa de la igualtat de drets entre dones i homes.
Atès que la desigualtat de gènere i la violència cap a les dones són terribles
situacions que oprimeixen a la nostra societat i que només amb l'ajuda de tots
podrem combatre'ls.
Atesa la voluntat dels diferents governs en avançar cap a la igualtat entre dones i
homes duent a terme profunds canvis legislatius i establint mesures que afavoreixen
aquest objectiu.
Atès que dones i homes hem de gaudir de la mateixa llibertat i de les mateixes
oportunitats per desenvolupar el nostre projecte vital en condicions d'igualtat. I que
hem d'assumir el ferm compromís d'aconseguir la plena igualtat d'oportunitats entre
homes i dones sent conscients de l'important camí recorregut, però també del molt
que ens queda per recórrer, és pel que mantenim el nostre compromís de:
-

-

Reiterar el nostre compromís més ferm en la lluita contra qualsevol forma de
violència que sofreixen les dones.
Rebutjar i condemnar totes les formes de violència que, en les seves múltiples
manifestacions, s'exerceixen contra la dona.
Impulsar polítiques de prevenció, encaminades a aconseguir la igualtat de
tracte, com a principi vinculat amb el dret a la dignitat de la persona, fent
atenció integral a les víctimes.
Involucrar a tota la societat en la protecció i educació de les nostres menors i
joves per prevenir conductes violentes i garantir el seu benestar.
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-

-

-

-

-

Prestar especial atenció a noves formes d'exercir violència, com a
conseqüència de l'ús de les noves tecnologies, que té una especial incidència
en la joventut.
Involucrar a tota la societat perquè els més joves rebin una educació que
pugui prevenir futures conductes violentes.
Manifestar el nostre compromís a treballar per una societat lliure de violència
en el futur i respectuosa amb els drets fonamentals i en igualtat entre homes i
dones.
Impulsar l'accés al mercat laboral de les dones víctimes de violència de
gènere.
Reiterar el nostre compromís en la defensa de l'autonomia de la dona per
treballar en igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat laboral i l'obtenció d'una
remuneració salarial igualitària.
Defensar l'autonomia de la dona per decidir com compatibilitzar la seva vida
personal, laboral i familiar mitjançant instruments que ho facin possible.
Promoure actuacions dirigides a millorar l’ocupabilitat de les dones que tenen
necessitats especials per trobar-se en situacions de vulnerabilitat i/o risc
d'exclusió social i laboral.
Remoure els obstacles que dificulten la llibertat de les dones per guanyar
espais i respecte en tots els àmbits de la societat.
Reafirmar l'autonomia de la dona per decidir com organitzar el seu temps i
com responsabilitzar la seva vida personal, laboral i familiar.

Per tots els motius anteriorment esmentats, els grups polítics municipals
representants a l’ajuntament de L’Hospitalet, reunits en Ple:
Manifestem:
El nostre suport al Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, i als actes organitzats a
la ciutat amb motiu d'aquesta celebració.
Desenvolupar, dins de l'àmbit de les nostres competències municipals, les mesures
dirigides a assolir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i reafirmar la nostra
intenció d'implementar esforços en la construcció d'una societat més igualitària.
Demanem a les institucions supramunicipals que continuïn aportant els recursos
necessaris per atendre les necessitats dels col·lectius femenins més vulnerables.
Sol·licitem al Govern Central i al de la Generalitat de Catalunya que intensifiquin els
esforços dirigits a lluitar contra la desigualtat i violència exercida contra les dones en
totes les seves formes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria, evidentment, recolzada per tots els grups amb representació
institucional i passaríem ja a l’Ordre del Dia del Ple.

…/…

5

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència i Economia, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament dels diferents grups polítics, comencem per Iniciativa
per Catalunya Verds.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds ens donem per assabentats
dels dictàmens i votem a favor dels altres. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Esquerra Unida i Alternativa.

SR. SALMERÓN
Gràcies Alcaldessa. Esquerra Unida ens donem per assabentats dels dictàmens i ens
abstenim del cinc i votem a favor del sis.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya nos damos por enterados del 1 al
4, el 7 y el 8, y nos abstenemos del cinco y el seis. En los puntos, en algunos que nos
damos por enterados, de los que hablan de la rotura de la coalición electoral de
Izquierda Unida e Iniciativa, pues nosotros a pesar de que no se puede tener un
posicionamiento en cuanto a voto, sí que queremos mostrar nuestro desacuerdo,
como ya lo hemos hecho en otros plenos, ya que entendemos que se presentaron
conjuntamente a unas elecciones y lo que están haciendo ahora al romper la
coalición electoral, más allá de que tienen todo el derecho a hacerlo, están rompiendo
las reglas del juego, ya que estamos viendo que en medios de comunicación, pues
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ahora tienen el doble de espacio, en recursos tienen el doble de recursos ya que
tienen otros dos despachos, por tanto, lo que no entendemos y ni compartimos, es
que unos grupos que ante la ciudadanía se presentan como una sola unidad, ahora,
justo encima a tres meses antes de elecciones, pues tengan el doble de recursos de
los que tenían. Por tanto, pese a darnos por enterados, queremos mostrar nuestro
desacuerdo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió ens donem per assabentats del punt 1, 2, 3, 4, ens abstenim
del punt 5 i 6, i ens donem per assabentats del 7 i del 8.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El grup popular es dóna per assabentat dels dictàmens 1
al 4, abstenció al 5 i al 6, ens donem per assabentats del 7 i del 8. Y respecto del 7,
muy breve, respecto al tema de las auditorias, nos vuelve otra vez a preocupar la
situación del polideportivo de Las Planas, con unas pérdidas de 122.000 euros en su
cuenta de explotación y de 353.000 euros en los fondos propios, y nos preocupa, una
vez más, la posible repercusión que pudiera tener sobre nuestro Ayuntamiento. Y otro
clásico es el complejo polideportivo Norte, donde otra vez resulta que es imposible
conocer su patrimonio, su situación financiera, y donde estamos hablando de una
discrepancia del orden de 2.600.000 euros y que también nos tememos su posible
repercusión sobre las arcas municipales. Y señalar, lamentablemente, la mala
situación en la que se encuentran la mayoría de nuestros polideportivos, quizás
deberíamos reflexionar sobre el modelo de gestión. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Cristian Alcázar.
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SR. ALCÁZAR
Sí, gràcies Alcaldessa. Simplement per respondre a algun dels comentaris que feia el
portaveu del grup popular en aquest torn, bé, respecte del tema de Las Planas
simplement, per a informació, el contracte al qual fa referència aquesta auditoria, està
en estat de liquidació en aquest moment i, per tant, quan acabi la liquidació sabrem la
realitat dels números d’aquest poliesportiu, però crec, per la informació que tinc, que
en qualsevol cas suposarà un greuge pel que és la situació econòmica de
l’ajuntament de l’Hospitalet.
Respecte a l’Hospitalet Nord, és un tema, com vostè diu, clàssic, és un contracte que
té ja molts anys i que des del principi, doncs la interpretació i l’aplicació del contracte
ha estat complicada, hi ha una sèrie de discrepàncies que anualment l’auditor, doncs
posa de manifest, i que es van subsanant any rere any, intentant que aquestes
discrepàncies siguin cada vegada menors. Jo crec que estem en el bon camí també
per garantir la viabilitat del que queda de concessió d’aquest complex, el servei públic
esportiu evidentment que es presta amb ell i que arribi al final del contracte en les
millors condicions possibles.
A ningú tampoc se li escapa que hi ha mesures que no es prenen a l’ajuntament de
l’Hospitalet, que sí que estan posant als poliesportius municipals en una situació molt
greu. Per exemple, la pujada del IVA del 8% al 21%, que va operar el govern de
l’Estat fa dos anys i que va suposar una baixada importantíssima d’abonats a les
instal·lacions esportives. Això sí que són mesures que no ajuden al benestar i a l’ús
dels poliesportius per part dels ciutadans, si no prenguessin aquestes mesures,
segurament tots ho tindríem una miqueta més fàcil perquè els números sortissin.
Tot i així, no li accepto la major, els poliesportius municipals no estan en mala
situació, crec que vostè té números que no responen a la realitat, els poliesportius
municipals estan dintre de la normalitat, controlats, amb una situació econòmica
controlada, tot i les dificultats a les que la crisi i algunes decisions del govern de
l’Estat, ens han posat en aquest mandat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap intervenció, passaríem a la Comissió Permanent d’Espai
Públic. Si no hi ha inconvenient, llegiríem també la següent Comissió, només hi ha un
dictamen, i així anem més ràpids.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
682/2015 DE 4 DE FEBRER I RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL SEGONS
DECRET NÚM. 980/2015 D’11 DE FEBRER, DE MODIFICACIÓ DE LA
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COMPOSICIÓ NOMINAL DE LES DIFERENTS COMISSIONS DEL PLE.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l’Alcaldia núm. 682 de 4 de febrer de 2015, i posterior rectificació
d’error per Decret de l’Alcaldia núm. 980 d’11 de febrer de 2015, de modificació de
composició nominal de les comissions del Ple. El text del Decret amb la incorporació
de la rectificació d’error és el següent:
“VIST que el Ple en sessió ordinària de 27 de gener de 2015 s’ha assabentat de la
modificació dels grups polítics municipals com a conseqüència del trencament de la
coalició electoral ICV-EUiA-E i que s’han constituït els dos grups municipals d’EUiA i
ICV-E.
VIST que el Ple de l’Ajuntament en la mateixa sessió, com a conseqüència del
trencament de la coalició electoral referit, va aprovar la nova composició genèrica de
les comissions del Ple modificant la composició de les comissions permanents
sectorials i mantenint
les de: comissió especial de comptes, comissió de
competències delegades del Ple i comissió especial de suggeriments i
reclamacions,que figuraven a l’acord del Ple de 20 de desembre de 2011.
VISTOS els escrits de designació o confirmació dels membres que integraran les
diferents comissions del Ple a proposta dels grups polítics municipals de la corporació
incorporats a l’expedient i signats pel seu portaveu de conformitat amb l’art. 65.4 del
Reglament Orgànic del Ple.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, i l’art. 65.5 del Reglament Orgànic del Ple:
DISPOSO:
PRIMER.- Declarar la composició nominal de les diferents comissions del Ple,
declarant vigents les delegacions de les presidències i designació de les
vicepresidències de les Comissions Permanents Sectorials i la Comissió Especial de
Comptes efectuades pel Decret de l’alcaldia 4601/2011, de 29 de juny, així com les
corresponents a la Comissió de Competències Delegades del Ple i la Comissió de
Suggeriments i Reclamacions efectuada pel Decret de l’alcaldia 1400/2012, de 13 de
febrer.
La composició nominal és la següent:
A)

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA
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Presidenta: L’Alcaldessa Sra. Nuria Marín Martínez.
Vocals:
a) Per part del Grup Polític del PSC:
1.Sra. M. Mercè Perea i Conillas (Vicepresidenta)
2.Sr. Francesc J. Belver i Vallés.
3. Sr. Jose Ma. García Mompel.
4. Sr. Jaume Graells Veguin
b) Per part del Grup Polític del PP:
1.Sr. Juan Carlos del Rio Pin
2.Sr. Pedro Alonso Navarro
c) Per part del Grup Polític de CiU:
1.Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
d) Per part del Grup Polític de PxC:
1.Sr. Daniel Ordóñez González
e) Per part del Grup Polític d’EUiA:
1.Sr. Alfonso Salmerón Muñoz
f) Per part del Grup Polític d’ICV-E-E
1.Sr. Lluis Esteve i Garnés
B) COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES.
Presidenta: Sra. M. Dolors Fernández Bosch
Vocals:
a) Per part del Grup Polític del PSC:
1.Sr. Francesc J. Belver i Vallés
2.Sr. Jaume Graells Veguin
3.Sr. Cristian Alcázar Esteban
4.Sr. Jose M. García Mompel
b) Per part del Grup Polític del PP:
1.Sra. Elisabet Bas Pujol
2.Sra. Sonia Esplugas González
c) Per part del Grup Polític de CiU:
1.Sra. Ana Isabel Clar i López
d) Per part del Grup Polític de PxC:
1.Sr. Daniel Ordóñez González
e) Per part del Grup Polític d’EUiA:
1.Sr. Alfonso Salmerón Muñoz
f) Per part del Grup Polític d’ICV-E:
1.Sr. Lluis Esteve i Garnés (vicepresident)
C) COMISSIÓ PERMANENT D’ESPAI PÚBLIC
President: Sr. Francesc J. Belver i Vallés.
Vocals:
a) Per part del Grup Polític del PSC:
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b)

c)
d)
e)
f)

1. Sr. Alfons Bonals i Florit (Vicepresident)
2. Sra. Gloria Herance Alvarez
3. Sr. Jaume Graells Veguin
4. Sr. José Castro Borrallo
Per part del Grup Polític del PP:
1. Sr. Juan Carlos del Rio Pin
2. Sr. Pedro Alonso Navarro
Per part del Grup Polític de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibañez
Per part del Grup Polític de PxC:
1. Sr. Daniel Ordóñez González
Per part del Grup Polític d’ EUiA:
1. Sr. Alfonso Salmerón Muñoz
Per part del Grup Polític d’ICV-E:
1. Sr. Lluis Esteve i Garnés

D) COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
Presidenta: Sra. M. Mercè Perea i Conillas.
Vocals:
a) Per part del Grup Polític del PSC:
1. Sr. Francesc J. Belver i Vallés. (Vicepresident)
b) Per part del Grup Polític del PP:
1. Sr. Juan Carlos del Río Pin
c) Per part del Grup Polític de CiU:
1. Sr. Josep Lluís Pérez i Fort
d) Per part del Grup Polític de PxC:
1. Sr. Daniel Ordóñez González
e) Per part del Grup Polític d’ EUiA:
1. Sr. Alfonso Salmerón Muñoz
f) Per part del Grup Polític d’ICV-E:
1. Sr. Lluis Esteve i Garnés
E) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Presidenta: Sra. M. Mercè Perea Conillas.
Vocals:
a) Per part del Grup Polític del PSC:
1. Sr. Francesc J. Belver i Vallés.
b) Per part del Grup Polític del PP:
1. Sr. José Javier Díez Crespo.
c) Per part del Grup Polític de CiU:
1. Sra. Ana Isabel Clar i López
d) Per part del Grup Polític de PxC:
1. Sr. Daniel Ordóñez González
e) Per part del Grup Polític d’ EUiA:
1. Sr. Alfonso Salmerón Muñoz
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f)

Per part del Grup Polític d’ICV-E:
1. Sr. Lluis Esteve i Garnés

F) COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
President: Sr. Alfons Bonals i Florit.
Vocals:
a) Per part del Grup Polític del PSC:
1. Sr. Francesc J. Belver i Vallès (Vicepresident)
2. Sra. M. Mercè Perea i Conillas
3. Sr. José M. Garcia Mompel
4. Sra. M. Dolors Fernández Bosch
b) Per part del Grup Polític del PP:
1. Sr. José Javier Díez Crespo.
2. Sr. Senen Cañizares Martín
c) Per part del Grup Polític de CiU:
1. Sra. Ana Isabel Clar i López
d) Per part del Grup Polític de PxC:
1. Sr. Daniel Ordóñez González
e) Per part del Grup Polític d’ EUiA:
1. Sr. Alfonso Salmerón Muñoz
f) Per part del Grup Polític d’ICV-E:
1. Sr. Lluis Esteve i Garnés
SEGON.- Donar compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
per al seu coneixement en compliment de les facultats que li atorga l’article 123.1.a)
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i l’article 65.5 del
Reglament Orgànic del Ple.
TERCER.- Notificar aquest Decret als Portaveus dels grups polítics municipals i als
Regidors/es components de les comissions, així com a l’Alcaldia-Presidència, a la
Secretaria General del Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria.
QUART.- Posar aquest Decret en coneixement de la resta dels/de les regidors/es i de
la resta de les àrees municipals mitjançant la seva publicació en la Intranet i fer-ne
difusió per mitjà de la pàgina web municipal.”

DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
684/2015 DE 4 DE FEBRER, PEL QUAL S’ADAPTA EL RÈGIM DE DEDICACIÓ
EXCLUSIVA DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ A LA MODIFICACIÓ DELS
GRUPS MUNICIPALS DERIVADA DEL TRENCAMENT DE LA COALICIÓ
ELECTORAL ICV-EUIA-E.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l’Alcaldia número 684/2015 de 4 de febrer, que literalment diu:
“ATÈS que per escrit del portaveu del Grup Municipal d’EUiA de 27 de gener de
2015, es proposa que desenvolupi el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva el
Portaveu, Sr. Alfons Salmerón Muñoz.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 12.3 del Reglament Orgànic del
Ple vigent, publicat en el BOP de 12 de gener de 2012.
DISPOSO:
PRIMER.- Determinar que el regidor Sr. ALFONS SALMERON MUÑOZ,
desenvoluparà amb efectes del 27 de gener de 2015, el seu càrrec de regidor en
règim de dedicació exclusiva, per designació del grup municipal d’EUiA, en la seva
condició de Portaveu, el qual percebrà amb efectes d’aquella data les retribucions
que en aquesta condició es van fixar pel Ple a l’acord de 27 de juny de 2011, si bé
aquesta modificació no comporta alteració alguna de les retribucions que venia
percebent.
SEGON.- Ordenar al Departament de Recursos Humans, que porti a terme, aquells
tràmits que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
TERCER.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc.
QUART.- Notificar aquest acord a l'Alcaldia Presidència, als portaveus dels Grups
Polítics Municipals, al regidor Sr. Alfons Salmerón Muñoz, a la Secretaria General del
Ple, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, al Departament de Personal i
a la Gerència.”

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
DICTAMEN 3.683/2015 DE 4 DE FEBRER, PEL QUAL MODIFICA LA DESIGNACIÓ DELS
REPRESENTANTS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN ELS DIFERENTS
CONSELLS DELS DISTRICTES DE LA CIUTAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l’Alcaldia número 683/2015 de 4 de febrer, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ
DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN ELS
DIFERENTS CONSELLS DELS DISTRICTES DE LA CIUTAT.
VIST que l’article 33.1 del vigent Reglament Orgànic de Participació Ciutadana (BOP
25/02/2013), determina que formaran part com a vocals dels Consells dels Districtes
un regidor en representació de cadascun dels grups polítics municipals, i l’art. 36.d)
preveu el cessament com a membre dels Consells dels Districtes per qualsevol causa
que impedeixi l’exercici del càrrec.
VIST que els Decrets de l’Alcaldia-Presidència números 2271/2013, de 13 de març i
9175/2014, de 24 de novembre, concreten la designació de Presidents,
Vicepresidents, Secretaris i Vocals en representació dels grups polítics de la
Corporació, a proposta dels seus portaveus, els quals van ser dictats en exercici de
les facultats que li atorga l’art. 34.4.b) del vigent reglament Orgànic de Participació
Ciutadana.
VIST que el Ple en sessió ordinària de 27 de gener de 2015 s’ha assabentat de la
modificació dels grups polítics municipals com a conseqüència del trencament de la
coalició electoral ICV-EUiA-E i que s’han constituït els grups municipals d’EUiA i ICVE.
VIST que el Ple de l’Ajuntament en la mateixa sessió va aprovar la modificació de la
composició dels diferents Consells dels Districtes, actualment determinada per acords
del Ple de 26.02.2013, 30.04.2013 i 26.11.2013, relatius als vocals en representació
dels grups polítics municipals.
VISTOS els escrits de designació dels membres que integraran els Consells dels
Districtes de la ciutat a proposta dels dos nous grups polítics municipals, de
conformitat amb el que disposa l’art. 34.4.b) del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana vigent.
En exercici de les atribucions conferides per l’art. 34.4.b) del Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DECLARAR, per aplicació de l’art. 36.d) del Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana vigent, el cessament dels Regidors Sr. Alfons Salmeron
Muñoz i Lluís Esteve i Garnés, com a vocals en representació del grup polític
municipal d’ICV-EUiA-E, en els diferents Consells dels Districtes, pels quals van ser
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designats al Decret de l’alcaldia de 2271/2013, de 13 de març, amb efectes del dia
27 de gener de 2015 data de constitució dels dos nous grups municipals com a
conseqüència del trencament de la coalició electoral.
SEGON.- DESIGNAR VOCALS DELS CONSELLS DELS DISTRICTES, en
representació dels grups polítics municipals d’EUiA i ICV-E, conforme les
corresponents propostes dels respectius Portaveus, els Regidors següents:
DISTRICTE I – CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU
Pel Grup Polític Municipal d’EUiA
Sr. Alfons Salmerón Muñoz
Pel Grup Polític Municipal d’ICV-E
Sr. Lluís Esteve Garnés
DISTRICTE II – COLLBLANC-LA TORRASSA
Pel Grup Polític Municipal d’EUiA
Sr. Alfons Salmerón Muñoz
Pel Grup Polític Municipal d’ICV-E
Sr. Lluís Esteve Garnés
DISTRICTE III – SANTA EULÀLIA-GRANVIA SUD
Pel Grup Polític Municipal d’EUiA
Sr. Alfons Salmerón Muñoz
Pel Grup Polític Municipal d’ICV-E
Sr. Lluís Esteve Garnés
DISTRICTE IV- LA FLORIDA-LES PLANES
Pel Grup Polític Municipal d’EUiA
Sr. Alfons Salmerón Muñoz
Pel Grup Polític Municipal d’ICV-E
Sr. Lluís Esteve Garnés
DISTRICTE V- PUBILLA CASES-CAN SERRA
Pel Grup Polític Municipal d’EUiA
Sr. Alfons Salmerón Muñoz
Pel Grup Polític Municipal d’ICV-E
Sr. Lluís Esteve Garnés
DISTRICTE VI- BELLVITGE-GORNAL
Pel Grup Polític Municipal d’EUiA
Pel Grup Polític Municipal d’ICV-E

Sr. Alfons Salmerón Muñoz
Sr. Lluís Esteve Garnés

Els vocals membres de la corporació, cessaran automàticament quan finalitzi el
mandat de la corporació, quan cessin en el càrrec de regidor/a, per revocació del
nomenament, per motiu de renuncia o decés, o per qualsevol altre causa legal o
reglamentària que els impedeixi desenvolupar el càrrec, conforme determina l’art. 36
del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat, vigent.
TERCER.- CONFIRMAR la designació de la resta de vocals en representació dels
grups polítics municipals que consta als Decrets de l’Alcaldia números 2271/2013, de
13 de març i 9175/2014, de 24 de novembre.
QUART.- DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 34.3 del vigent Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als interessats.
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SISÈ.- TRASLLADAR el present Decret als Coordinadors dels Districtes Municipals,
als Presidents i Secretaris dels Consells dels Districtes i als diferents grups
municipals, per al seu coneixement i als efectes adients i fer publicació en la intranet
per a coneixement general, així com en la pàgina web municipal.”

DICTAMEN 4.PER DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA
GOVERN LOCAL DE 10 DE FEBRER DE 2015, DE MODIFICACIÓ DE
COMPOSICIÓ DEL CONSELL CONSULTIU I ASESSOR DELS SERVEIS
COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L’HOSPITALET, PEL QUE FA A
REPRESENTACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

DE
LA
DE
LA

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple de l’acord de Junta de Govern Local de 10 de febrer de 2015, que literalment diu:
“PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL
CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ
MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, PEL QUE FA A LA
REPRESENTACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 28 de gener de
2014, va aprovar inicialment el reglament orgànic d’organització i funcionament dels
serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat i que el Ple en sessió
ordinària de 27 de maig de 2014, va resoldre les al·legacions presentades i va
aprovar definitivament el reglament.
VIST que el reglament es va publicar al BOPB el 23 de juny de 2014 (publicat anunci
de rectificació l’11 de juliol de 2014) i va entrar en vigor el dia següent de la publicació
del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb la seva
disposició final, és a dir, el 24 de juny de 2014.
ATÈS que el reglament, al seu article 7, preveu l’existència del Consell Consultiu i
Assessor i el Consell Executiu i de Programació, com a òrgans garants de la
participació dels grups socials i les entitats sense ànim de lucre més representatives
de la ciutat, així com de les formacions polítiques amb representació al consistori de
L’Hospitalet.
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ATÈS que segons l’apartat c de l’article 9 formen part com a vocals un/a representant
de cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el si de la Corporació
Municipal i que segons l’apartat 3.c de l’article 10 els representants dels diferents
grups polítics municipals la designació es farà per mitjà d’escrit signat pel portaveu,
sense que hagin d’ostentar necessàriament la condició de regidor.
ATÈS que per escrit del portaveu del grup polític municipal d’ICV-EUiA-E de 19 de
novembre de 2014, es va designar el seu representant al Consell Consultiu i
Assessor.
VIST que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 30 de desembre de 2014
va acordar nomenar els membres del Consell Consultiu i Assessor dels serveis de
comunicació municipals, de conformitat amb el procediment previst a l’article 10 del
reglament i entre ells els vocals en representació dels grups polítics municipals.
VIST que el Ple en sessió ordinària de 27 de gener de 2015 s’ha assabentat de la
modificació dels grups polítics municipals com a conseqüència del trencament de la
coalició electoral ICV-EUiA-E i com a conseqüència s’han constituït els dos nous
grups municipals d’EUiA i ICV-E.
VIST que l’article 10.5 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Serveis de
Comunicació Municipals, determina que la durada del mandat dels membres
coincidirà amb el mandat de la corporació i que no obstant això cessaran en el seu
càrrec per renúncia pròpia, per defunció, per pèrdua del càrrec que va motiva el seu
nomenament o per revocació en els supòsits que el mateix reglament preveu.
VISTOS els escrits dels portaveus dels grups municipals d’ICV-E i EUiA en els quals
es designen els representants dels nous grups polítics municipals.
ATÈS que de conformitat amb l’article 10.1 del reglament d’organització i
funcionament dels serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat, el
procediment de constitució del Consell Consultiu i Assessor es portarà a terme per
acord de la Junta de Govern Local que concretarà la composició del Consell a la vista
dels nomenaments efectuats.
La Junta de Govern Local a proposta de l’alcaldia
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR el cessament del Sr. Albert Cazalilla Rodríguez, com a
membre del Consell Consultiu i Assessor en representació del grup polític municipal
d’ICV-EUiA-E, atesa l’extinció d’aquest grup, amb motiu del trencament de la coalició
electoral ICV-EUiA-E.
SEGON.- NOMENAR com a membres del Consell Consultiu i Assessor dels serveis
de comunicació municipals, en representació dels grups polítics municipals d’EUiA i
ICV-E, a les següent persones:
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Pel grup polític municipal d’EUiA: Sr. Alfons Salmerón Muñoz
Pel grup polític municipal d’ICV-E: Sr. Albert Cazalilla Rodríguez.
TERCER.- RATIFICAR el nomenament com a membres del Consell Consultiu i
Assessor dels serveis de comunicació municipals, a les persones que consten a
l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2014.
QUART.- DECLARAR que componen el Consell Consultiu i Assessor de conformitat
amb les previsions anteriors, les següents persones:
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTA
SECRETARIA
VOCALS

M. Mercè Perea i Conillas
Sonia Esplugas González
Laia Claverol Torres

Representants grups polítics municipals
Pel Grup Polític Municipal del PSC
Carlos Garcia-Pastor Yuste
Pel Grup Polític Municipal del PP
Sonia Esplugas González
Pel Grup Polític Municipal de CiU
Francesc Cano i Castells
Pel Grup Polític Municipal de PxC
Lluis Colominas Brunet
Pel Grup Polític Municipal d’EUiA
Alfons Salmeron Muñoz
Pel Grup Polític Municipal d’ICV-E
Albert Cazalilla Rodríguez.
Representants Plenari Consell de Ciutat
Manuel Piñar López
Enric Roldan Bermejo
Merche Garcia Villatoro
Eloi Moliné Cortés
Carlos Borromeo Ballesteros
Joan Patón Mata
Agustín Fructuoso Fernández
Ferran Moreno Calvo
Amparo Muñoz
Eugenia Delgado

Joan Trias Navarro
Soledad Domínguez

Professionals àmbit comunicació
Albert Balanzà Prims

CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la primera sessió del Ple que tingui
lloc, de conformitat amb l’art. 10.2 del vigent Reglament d’organització i funcionament
dels serveis de comunicació municipals.
SISÈ.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i notificar-ho a les persones
designades.”
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HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 5.RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA EN EL
SENTIT D’ACTUALITZAR A 1 DE GENER DE 2015 LA PLANTILLA INICIAL DE
L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2015, APROVADA DINS DELS PRESSUPOSTOS
GENERALS EN SESSIÓ CELEBRADA EL 30-09-2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 13 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que, en data 30 de setembre de 2014, el Ple de l’ Ajuntament va aprovar
inicialment els pressupostos generals i la plantilla de personal al servei de l’
Ajuntament per a l’ any 2015.
ATÈS que el pressupost general per a l’ exercici 2015 juntament a la plantilla de
personal al servei de l’ Ajuntament va quedar definitivament aprovat el 24 d’ octubre
de 2014 i publicat el 5 de novembre.
ATÈS que les plantilles aprovades inicialment en el Pressupost pel 2015 eren les
vigents a 31 de juliol de 2014.
ATÈS que posteriorment a l’aprovació dels Pressupostos, per acords del Ple 482, de
30 de setembre, i 484, de 25 de novembre, es va modificar la plantilla de personal al
servei d’aquest Ajuntament pel 2014, en virtut de l’article 27.1 del Reglament del
personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol,
amb la conseqüent repercussió pel 2015,
ATÈS que l’ article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’ aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, així com l’ article 90 de la Llei
7/1985, de 2 d’ abril reguladora de les bases del règim local, i com l’ article 126 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’ abril, pel que s’ aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, disposen que l’ entitat local ha
d’ aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’ aprovi el pressupost.
ATÈS que el pressupost juntament amb les plantilles de personal va ser aprovat
definitivament el 24 octubre de 2014 i que posteriorment han hagut dues
modificacions de la plantilla, s’ han d’incorporar les mateixes a les plantilles de
personal de l’ Ajuntament per a l’ any 2015.
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VIST l’informe de la Directora de Serveis d’Hisenda i Recursos Generals.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’article 123 1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
El Ple, a proposta de la tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals i, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la modificació de la plantilla als efectes d’incloure les
modificacions efectuades als acords 482 i 484 del Ple de l’Ajuntament, a la plantilla
del personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2015, en el sentit d’incorporar les
modificacions efectuades en data posterior a l’esmentada aprovació corresponents a
l’any 2014 i amb repercussió pel 2015:
-

Modificació núm. 4/2014 de la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament,
aprovat per acord del Ple núm. 482 sessió de data 30 de setembre de 2014.

1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Tècnic/a esportiu/va
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Comeses especials
Subgrup: C1
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Oficial/a
Classe de personal d’oficis
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Titulat/ada mitjà/ana gestió hisendes locals
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Comeses especials
Subgrup: A2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Auxiliar

…/…

20

Escala: Administració General
Subescala: Auxiliar
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 4
-

Modificació núm. 5/2014 de la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament
aprovat per acord del Ple núm. 484 sessió de data 25 de novembre de 2014

1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Aparellador/a-Arquitecte/a Tècnic/a
Escala: Administració Especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Enginyer/a
Escala: Administració Especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Superiors
Subgrup: A1
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Inspector/a de consum
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Comeses especials
Subgrup: C1
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Oficial/a
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Personal d’oficis
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
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1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 3
Denominació de la plaça: Tècnic/a auxiliar de biblioteca
Escala: Administració especial
Subescala: Serveis Especials
Classe Comeses Especials
Subgrup: C1
Núm. de places que es creen: 1
SEGON.-ACTUALITZAR les diferents plantilles d’aquest Ajuntament que desprès de
la incorporació de l’acord anterior resulten les següents a 1 de gener de 2015:

Sub-

Places

Vacants

Grup

grup

- Secretari/ària General del Ple

A

A1

1

1

- Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern Local

A

A1

1

0

- Interventor/a General Municipal

A

A1

1

1

- Viceinterventor/a-Funció Contable

A

A1

1

0

- Tresorer/a

A

A1

1

0

Personal directiu
- Gerent Municipal

A

A1

1

1

- Director/a de Serveis

A

A1

3

3

- Director/a de l'Assessoria Jurídica

A

A1

1

1

- Director/a de l'Orgàn de Gestió Tributària

A

A1

1

1

Escala d'administració general
Subescala Tècnica

A

A1

2

0

Subescala Administrativa

C

C1

401

90

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb Habilitació de caràcter estatal
Subescala de Secretaria
Categoria Superior

Subescala d'Intervenció – Tresoreria
Categoria Superior
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Subescala Auxiliar

C

C2

83

20

Subescala subalterna

AP

AP

117

28

- Analista

A

A1

3

0

- Arquitecte/a

A

A1

8

1

- Enginyer/a

A

A1

1

1

- Titulat/ada Superior Universitari/ària

A

A1

177

25

- Ajudant/a tècnic/a sanitari/ària-diplomat/ada en infermeria

A

A2

11

0

- Aparellador/a-Arquitecte/a tècnic/a

A

A2

17

2

- Assistent/a social-Diplomat/ada en treball social

A

A2

44

9

- Educador/a especialitzat/ada-Diplomat/ada en educació social

A

A2

21

5

- Enginyer/a tècnic/a agrícola

A

A2

4

2

- Enginyer/a tècnic/a obra pública

A

A2

4

0

- Perit/a-enginyer/a tècnic/a

A

A2

11

2

- Tècnic/a mitjà/ana relacions públiques

A

A2

1

1

- Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària

A

A2

78

12

- Topògraf/a-enginyer/a tècnic/a en topografia

A

A2

1

0

- Delineant/a

C

C1

2

0

- Tècnic/a Auxiliar

C

C1

23

0

- Agent executiu/va

C

C1

6

0

- Agent tributari/ària

C

C1

1

1

- Auxiliar inspecció sanitat

C

C1

1

0

- Consultor/a

C

C1

1

0

- Delineant/a-Projectista sistemes informàtics

C

C1

1

0

- Dinamitzador/a

C

C2

1

0

- Director/a de mercat

C

C1

1

0

- Gestor/a esportiu/va

C

C1

1

0

- Informador/a

C

C2

1

0

- Inspector/a de consum

C

C1

1

0

- Inspector/a d'obres i serveis

C

C2

2

0

- Inspector/a de rendes i exaccions

C

C2

2

0

- Operador/a

C

C1

3

0

- Operador/a-Programador/a

C

C1

3

0

Escala d'administració especial
Subescala Tècnica
Classe de Tècnics/ques Superiors

Classe de Tècnics/ques Mitjans/es

Classe de tècnics/ques auxiliars

Subescala serveis especials
Classe comeses especials
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- Preparador/a

C

C1

1

0

- Programador/a

C

C1

5

0

- Programador/a "senior"

C

C1

2

0

- Programador/a Analista

A

A2

2

0

- Programador/a Analista

C

C1

1

0

- Regent/a centre d'ensenyament

A

A2

2

0

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca

C

C1

53

15

- Tècnic/a auxiliar de via pública

C

C1

1

0

- Tècnic/a disseny

C

C1

1

0

- Tècnic/a esportiu/va

C

C1

10

0

- Telefonista

C

C2

1

0

- Titulat/ada mitjà/ana gestió hisendes locals

A

A2

0

0

- Treballador/a familiar

C

C2

17

3

- Superintendent/a

A

A1

1

0

- Intendent/a

A

A1

2

1

- Intendent/a major

A

A1

2

0

A

A2

2

2

- Sotsinspector/a

C

C1

5

0

- Sergent/a

C

C1

18

0

- Caporal/a

C

C2

35

2

- Agent

C

C2

360

45

- Encarregat/ada

C

C1

2

0

- Mestre/a

C

C1

3

0

- Oficial/a

C

C2

70

8

- Ajudant/a

AP

AP

17

1

- Titulat/ada superior

A

A1

5

0

- Titulat/ada mitjà/ana

A

A2

5

0

- Administratiu/a

C

C1

9

0

- Auxiliars

C

C2

16

0

A

A1

11

0

Classe policia local
Escala Superior

Escala Executiva
- Inspector/a
Escala Intermèdia

Escala bàsica

Classe personal d'oficis

PERSONAL LABORAL
Branca administrativa

Branca Tècnica
- Tècnic/a Superior
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- Compaginador/a

A

A2

- Director/a d'art

A

A2

- Tècnic/a mitjà/ana

A

A2

- Técnic/a cultural

BC

BC

- Tècnic/a esportiu/va Administratiu/va

BC

BC

- Tècnic/a informàtica

BC

BC

- Operador/a

C

C1

- Tècnic/a Auxiliar

C

C1

1

0

1

0

13

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

C2

1

0

Branca d'oficis
- Oficial/a

C

PERSONAL EVENTUAL
- Assessor/a de l'Alcaldia

-

-

1

0

- Assessor/a tècnic/a de mitjans de comunicació

-

-

1

0

- Assessor/a tècnic/a de plans territorials

-

-

1

1

- Assessor/a tècnic/a de seguretat

-

-

3

1

- Assessor/a tècnic/a nivell 1

-

-

7

4

- Assessor/a tècnic/a nivell 2

-

-

3

1

- Assessor/a tècnic/a nivell 3

-

-

3

1

- Assessor/a de grups municipals

-

-

7

0

1.751

293

TERCER.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals, les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
QUART.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Personal Funcionari.
SISÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament aprovada
a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

DICTAMEN 6.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 4 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 9/2015, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i
del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 12 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de desembre de 2014.

ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.

El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia

ACORDA:

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 4 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 9/2015 en la modalitat
de Transferència de crèdits (68.000,00 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
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INICIAL
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
100.360.395,63
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
6.798.717,14
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
24.844.681,49
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
76.680.423,60
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.965.825,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.567.957,14
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00
TOTAL
227.218.000,00
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00 100.360.395,63
0,00
0,00
6.798.717,14
0,00
0,00 24.844.681,49
3.400.631,36
0,00 80.081.054,96
0,00
0,00
2.965.825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.567.957,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
3.400.631,36
0,00 230.618.631,36
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
3.100.520,26
0,00 81.713.022,47
264.111,10
68.000,00 89.749.595,65
0,00
-68.000,00
5.491.000,00
36.000,00
0,00 14.814.056,10
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
9.753.129,70
0,00
0,00
6.510.000,00
0,00
0,00
5.014.827,44
0,00
0,00 17.273.000,00
3.400.631,36
0,00 230.618.631,36

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DICTAMEN 7.PER DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA
INTERVENCIÓ GENERAL EN APLICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE
28-01-2014 REFERIT AL “PLA D’AUDITORIES I ACTUACIONS DE CONTROL
FINANCER PER A L’ANY 2014, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013”.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que l’article 213 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) disposa que la funció de control intern
s’efectuarà en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer
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i funció de control d’eficàcia i que així mateix l’article 220 i 221 de l’esmentat cos
legal, regulen allò que s’entén per control financer i control d’eficàcia.
Atès que l’Ajuntament Ple en data 19/09/1997, aprovà l’anomenada “Instrucción
desarrollando el régimen de control interno”, en l’àmbit d’aquesta Administració
municipal i que la seva Regla 33.1 a) estableix que queden sotmesos a control
financer les societats privades municipals i que la Regla 33.1.b) estableix que també
quedaran sotmesos a aquest control financer les persones o entitats que rebin
subvencions a càrrec dels pressupostos municipals.
Atès que la disposició addicional 1a. i 2a. de les bases d’execució dels pressupostos
generals d’aquesta Administració per l’exercici 2013regulen els ens i persones
sotmeses a control financer no permanent, en aplicació d’allò que disposa la Regla
33.2 de la “Instrucción que desarrolla el régimen de control interno” en l’àmbit
d’aquest Ajuntament.
Atès que els serveis dependents d’aquesta Intervenció General han portat a terme
durant l’any 2014, referits a l’exercici 2013, actuacions de control financer sobre les
societats privades municipals amb capital totalment local, sobre les concessions
administratives atorgades per aquesta Administració a terceres persones, sobre els
ens o persones que actuen mitjançant gestió interessada en els serveis municipals,
així com sobre els ens o persones que han rebut subvencions a càrrec dels
pressupostos d’aquesta Administració.
Vist l’article 220 de la LRHL i Regles 33 i 37.2 així com les concordants amb les
mateixes de la “Instrucción desarrollando el régimen de control interno” per a aquesta
Administració, aprovat pel Plenari en data 19/09/1997, així com les disposicions
addicionals que conté les bases d’execució dels pressupostos per a l’exercici 2013.
Vist l’informe de la Intervenció General que recull el resultat d’actuacions de control
financer del Pla d’auditories i d’actuacions de control financer de l’any 2014
corresponents a l’exercici 2013 (Informe núm. 21/2014), fins al 15 de setembre de
2014.
Vist l’informe de la Intervenció General (Informe núm. 4/2015), complementari de
l’informe núm. 21/2014, amb el que es donen per finalitzades les actuacions del Pla
d’Auditories i d’actuacions de control financer executats a l’any 2014, referides als
estats i comptes anuals a 31de desembre de 2013.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentats dels informes efectuats per la Intervenció
General d’aquesta Administració durant l’any 2014, corresponents a l’exercici 2013,
en aplicació de l’acord del Ple municipal de data 28/01/2014, referit al “Pla
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d’auditories i actuacions de control financer per a l’any 2014”, que obren a l’expedient
de la seva raó i que es reflecteixen a continuació :
1. Informes de control financer de les Societats privades de capital íntegrament
municipal.
•

Informe 10/2014, de control financer de la societat “L’H 2010 Societat Privada
Municipal, S.A, en liquidació”, referit als estats i comptes anuals tancats a
30/09/2013, de 21 de maig de 2014, que van ser auditats per l’empresa Pleta
Auditores, S.A.

•

Informe 9/2014, de control financer de la Societat Privada Municipal “La
Farga” Gestió d’equipaments municipals (SPM), referit als estats i comptes
anuals tancats a 31/12/2013, de 6 de maig de 2014, auditats per
UniauditOliverCamps Auditoria Consultoria.

•

Informe 16/2014, de control financer sobre la liquidació i actuacions
d’ingressos i despeses del període comprès entre l’1 d’octubre i el 31 de
desembre de 2013 efectuats per la Comissió Liquidadora de l’extinta Societat
L-H 2010, Societat Privada Municipal SA, als efectes de la confecció del
Balanç d’integració en la comptabilitat municipal al 1.1.204, de 15 de juliol de
2014.

2. Informe 19/2014, de control financer de la Fundació Privada Arranz Bravo, referit
als estats i comptes anuals tancats a 31/12/2013, revisats per l’auditor coadjuvant
de la Intervenció General KPMG Auditores S.L.
3. Informes de control financer, acompanyant les revisions limitades del compte
d’explotació fetes per auditors inscrits al Registre Oficial d’auditors de Comptes
del Ministerio de Economía y Hacienda de les gestions interessades i
concessions administratives següents:
•
•
•
•
•

Complex Esportiu L'Hospitalet Nord.
Informe equilibri financer 1999-2013. Complex Esportiu l’Hospitalet Nord.
Poliesportiu Santa Eulalia i Pista Gasòmetre.
Poliesportiu Municipal Bellvitge.
Poliesportiu Municipal Fum d'Estampa.

4. Informes de control financer, acompanyant les revisions limitades del compte
d’explotació fetes per auditors inscrits al Registre Oficial d’auditors de Comptes
del Ministerio de Economía y Hacienda de les encomanes de gestió següents:
La Farga Gestió d'Equipaments Municipals SPM
•
•

Poliesportiu Municipal del Centre.
Poliesportiu Municipal Sant Feliu.
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•
•
•
•

Piscines Municipals de l’Hospitalet.
Prestació i explotació de la gestió directa del control dels estacionaments
vigilats o amb control horari (zona blava, zona verda i zona groga)
Prestació i explotació de la gestió directa del servei de retirada de vehicles
de la via pública mitjançant grua-automòbil.
Gestió directa del servei de Torre Barrina.

5. Altres treballs d’auditoria:
•
•
•
•
•
•
•

Revisió limitada del compte d’explotació del Conveni de Serveis Integrals
d’Atenció Domiciliaria amb l’empresa SUARA SERVEIS SCCL.
Auditories de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa dels Arbres.”
Auditories de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa del Molí.”
Auditories de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa dels Contes”
Auditories de compliment de l’Escola bressol municipal “Casa del Parc”.
Auditories de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa de les Flors”.
Auditoria de compliment de la concessió administrativa de l’Escola bressol
“Casa de la Muntanya”.

6. Auditores de procediments i altres treballs de verifiació:
•
•
•

Auditoria de compliment de la finalització del contracte del Poliesportiu de
les Planes.
Actualització de la situació i execució dels convenis competencials dels
anys 2009-2013.
Procediments de contractació de l’exercici 2013.

7. Auditories previstes en els contractes de serveis:
Entitat
Revisió limitada del compte de pèrdues i guanys del
Centre municipal de Tenis de l’Hospitalet.
Informe d’auditoria dels comptes anuals dels Serveis
Funeraris L’Hospitalet-Baix Llobregat S.L.
Revisions limitades del compte d’explotació de la
concessió administrativa de l’escola bressol Municipal
Casa dels Arbres
Revisions limitades del compte d’explotació de la
concessió administrativa Escola bressol Municipal Casa
del Molí.
Revisions limitades del compte d’explotació de la
concessió administrativa Escola bressol Municipal Casa
del Parc.
Revisions limitades del compte d’explotació de la
concessió administrativa Escola bressol Municipal Casa
dels Contes

Auditor
Pares Auditors, S.L.P.
Grupo L&L Auditores Asesores FiscalesConsultores
Mazars Auditores SLP

Audiaxis Auditor SLP

Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria
S.A.
Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria
S.A.
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Revisions limitades del compte d’explotació de la
concessió administrativa Escola bressol Municipal Casa
de les Flors
Revisió limitada del compte d’explotació de la concessió
administrativa Escola bressol Municipal Casa de la
Muntanya
Auditoria dels comptes anuals de la Gestió del
Poliesportiu municipal les Planes.

8.

Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria
S.A.
Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria
S.A.
Audalia Auditors S.L..

Informes sobre control financer de verificacions de subvencions europees.
•

Verificació de les despeses del contracte de subvenció entre l’ajuntament
de l’Hospitalet i l’Oficina de Cooperació de la Unió Europea (Europe Aid)
“Ajudes
exteriors
de
la
Comunitat
Europea”
DCIALA/19.09.01/0819757/161.106 URB-A L’III-45, destinat a l’execució de
l’acció denominada “Desenvolupament Local i emigració en
Latinoamèrica-EMIDEL”.

•

Informes de verificació sobre les actuacions de preparació, execució,
seguiment i control de les obligacions i responsabilitats de l’ajuntament de
l’Hospitalet, en qualitat d’organisme intermig, davant la Comissió Europea i
la Subdirecció General de Fons Comunitaris del Ministeri d’Economia i
Hisenda, de les actuacions incloses en l’Eix 2 “Medi ambient i
desenvolupament sostenible” i Eix 5 “Assistència Tècnica”, del programa
operatiu Fons de Cohesió-Feder 2007/2012.

•

Informe de verificació del seguiment de les obligacions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet com a organisme intermedi en el programa URBAN GORNAL
Eix-4 Programa operatiu FEDER Catalunya.

9. Certificacions auditores, emeses per auditors inscrits al Registre Oficial d’Auditors
de Comptes del Ministerio de Economía y Hacienda, de l’aplicació de les
subvencions atorgades per l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a l’exercici
2013.
SEGON.- Els resultats dels control financers esmentats a l’acord anterior, consten al
propi expedient que es tramita.
TERCER.-Traslladi’s els presents acord als Tinents d’Alcalde de les àrees
administratives escaients, als efectes del seu coneixement i comunicació posterior als
concessionaris administratius i als perceptors de subvencions municipals.

DICTAMEN 8.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE

…/…

31

DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE
ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 31.12.2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts en
la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l’òrgan que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació
respecte de les factures pendents de reconeixement de l’obligació per les quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al registre de factures
i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació.
Atès que l’informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s’ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal el
22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s’ha rebut l’informe al
qual fa referència l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre..
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.

El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
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tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de desembre de
2014.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en l’article
4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria General.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC I DE
BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent d'Espai Públic i de Benestar i Serveis a les Persones, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament del 9 fins el 12 seria, sí, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Alcaldessa, molt breument. És en referència al dictamen número 10, i faig
referència a aquest dictamen, perquè portem un conveni amb una empresa, amb
SOGIAL, que es la propietària d’uns terrenys a la zona d’Isabel la Catòlica amb el
carrer de Sant Rafel i Menéndez Pidal, un conveni buscat llargament pels veïns,
perquè en aquell entorn, diguéssim, tenim aquelles zones d’espai públic de titularitat
privada, amb la qual cosa sempre es generen problemes, que alguns s’han debatut
en aquest Ple, de manteniment, de neteja i demés.
Amb aquest conveni, després de molts anys de brega, diguéssim, amb la titularitat,
aconseguirem que finalment la titular, que és aquesta mercantil, es faci càrrec
inicialment del que és la neteja, el manteniment, de tot aquell entorn i, a partir d’aquí,
amb la cessió a l’ajuntament, l’ajuntament es podrà fer càrrec tant del manteniment,
com de la neteja, de tot aquest espai. No és tan aquest valor, sinó el valor que té pels
veïns d’aquell entorn, que deu n’hi do el blocs que hi ha, que afecta a un nombre
important de veïns que veuran recollides les seves aspiracions des de fa molts anys,
que l’ajuntament es pugui fer càrrec d’aquell entorn.
Per tant, celebrar aquest conveni que com dic ha sigut llargament debatut i buscat i
negociat, en aquest cas, amb aquesta comercial, i que esperem que a partir d’ara i tal
i com el propi conveni, una vegada en el tràmit d’aprovació, la mercantil té 30 dies per
procedir a la neteja i començament d’arranjament d’aquell sector i, a partir d’aquí, que

…/…

33

l’ajuntament es pugui fer càrrec, que segurament els més beneficiats, evidentment,
seran els veïns d’aquell entorn.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, passaríem al posicionament dels grups, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, a favor de tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor del 9, 11 i 12, i abstenció del 10.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma vota en contra del punt número 9, a favor del 10, abstenció a l’11 i a favor
del 12.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, votarem a favor del 9, 10, 11 i 12.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, nos abstenemos en el dictamen número 9 y nos abstenemos recordando que aún
y todavía estamos a la espera de que el gobierno municipal cumpla con su
compromiso de situar en Hospitalet la plaza con nombre de “Víctimas del Terrorismo”,
que fue un acuerdo al que llegamos hace mucho tiempo. También señalar que
estamos en total desacuerdo con el funcionamiento de la Comisión encargada de la
gestión del nomenclátor en la ciudad, un ejemplo es como un grupo de vecinos del
barrio de Santa Eulalia solicitaron que se pusiera el nombre a una plaza, este nombre
era plaza de la Asunción, y se negó con el argumento de que ya hay demasiados
nombres religiosos en la ciudad de Hospitalet, yo creo que es un sectarismo que
desde luego desde el Partido Popular rechazamos la actitud por parte de los
integrantes de esa Comisión y de ahí nuestra abstención.
Respecto al dictamen 10 también nos abstenemos, creemos que es muy positivo que
se arregle, que se acondicione el entorno del que estamos hablando, es una vieja
reclamación de los vecinos, yo recuerdo haberme reunido muchas veces con
vosotros, y yo creo que quedará bien ese entorno, creo que quedará bien y os felicito
porque por fin lo vais a tener arreglado. Pero nos abstenemos porque nos hemos
dado cuenta que nos han llamado vecinos que tampoco tenían muy claro en qué
consiste el convenio, entonces yo creo que no sé si falta un poco más de explicación
por parte del Ayuntamiento y en ese sentido es nuestra abstención, todo y felicitando
que por fin se arreglen los espacios entre bloques, que era fundamentalmente el
problema que tenían los vecinos de la zona.
Y en el dictamen número 11 nos abstenemos y el 12 lo votamos a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha més intervencions, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, rápido, dos cuestiones. Una respecto del tema del nomenclátor, ya le transmitiré
al conjunto de la Comisión su opinión de que somos una panda de sectarios, pero
vaya, usted sabe que tenemos unas normas de funcionamiento en la Comisión del
nomenclátor, que hay nombres incorporados a la lista de reserva, se pueden hacer
llegar las propuestas a la incorporación a esa lista de múltiples maneras. Y respecto
del posicionamiento que se tuvo a la propuesta o a la posibilidad de ponerle a un
espacio el nombre de Asunción, no es tanto que ya está bien de nombres religiosos,
como decía usted, sino que entendemos que tenemos nombres en la lista de reserva,
que se pueden seguir poniendo y que sean lo más incluyentes posibles para el
conjunto de la ciudadanía.
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Y decirle que este gobierno municipal no tiene ningún compromiso de ponerle a una
plaza el nombre de “Víctimas del Terrorismo”, le recuerdo que a este Pleno se trajo
un acuerdo en el que se decía justamente lo contrario, que no se pondría en una vía
pública y menos con direcciones postales, la de Víctimas del Terrorismo, porque no
nos parecía, digamos agradable, que alguien viva en Víctimas del Terrorismo número
3, y que lo que nos comprometimos a hacer era que en la propia plaza o en los
jardines de Ernest Lluch, donde hay un monumento a las Víctimas del Terrorismo,
colocar una placa que diga eso. Ese es el compromiso, eso es lo que se tiene que
hacer.
Y respecto del convenio al que usted hacía referencia, mire, el convenio es entre la
mercantil, que es la propietaria del terreno, y el Ayuntamiento, y es a dos bandas
porque la propietaria de los terrenos esos privados, no es de los vecinos, como en
otros sitios nos hemos encontrado que sí era de los vecinos y con ellos se ha hecho
el convenio, sino que se hace con la mercantil. A partir de ahí, que era el interés
fundamental de los vecinos, era que su espacio, que ese espacio común pudiera ser
limpiado y mantenido por el Ayuntamiento, entonces lo que más interesaba a los
vecinos, lógicamente, era que se desencallara el tema de manera y forma que eso
pasara a formar parte del espacio público de la ciudad.
Eso es lo que conseguimos con este convenio que hasta este momento no se había
podido conseguir, por eso entiendo que el conjunto de los vecinos está satisfecho de
que se haya podido llegar al acuerdo y de que desarrollemos ese trozo de ciudad,
digamos, que queda aún, que nos quedan aún dos o tres por ahí, en el que
determinadas urbanizaciones en un momento determinado se quedaba un espacio
entre bloques como espacio privado y eso luego genera no pocos problemas, malos
entendidos, discusiones entre vecinos, que a partir de que el Ayuntamiento se hace
cargo como espacio público, todo eso mejora considerablemente.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha més intervencions, a veure, jo simplement dues coses respecte
d’aquest tema de Menéndez Pidal, primer felicitar a l’equip tècnic i a tot l’equip polític
que ha fet possible l’acord que avui portem a aprovació. Aquest és un tema històric
que porta molts anys pendent, que és un tema desgraciat i desafortunat, i que per fi
avui podem portar-ho a aprovació i per fi tindran una resposta satisfactòria els veïns. I
en segon lloc, agrair la paciència de tots aquests veïns que realment han patit les
conseqüències d’aquesta situació i que, en definitiva, a partir d’aquest moment,
espero i desitjo que li puguem retornar amb un condicionament, en fi, com crec que
es mereixen aquests veïns per la seva paciència, i celebrar aquesta aprovació
d’aquest conveni urbanístic per part de l’ajuntament i de la mercantil que ha provocat
aquesta desgraciada situació.
Si no hi ha més temes, passaríem abans de passar a les mocions, a un dictamen
d’urgència.
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ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 9.PER
APROVAR
NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT.

UN

NOU

TEXT

REFÓS

DEL

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICVE, Sr. Lluís Esteve Garnés; amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 2 vots en contra dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de juliol de 2006 va acordar,
entre d’altres, aprovar definitivament un text refós del Nomenclàtor de la Ciutat,
publicat al Butlletí Oficial de La Província de Barcelona núm. 219, de data 13 de
setembre de 2006, que incloïa i recollia els noms dels carrers, places, passeigs i la
resta dels espais públics de la ciutat. Atès successives modificacions, el Nomenclàtor
vigent és el corresponent al text refós aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la seva
sessió de data 29 d’abril de 2014.
ATÈS que en el mateix acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2006 es
va aprovar definitivament l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat,
publicada en l’esmentat Butlletí, com a instrument jurídic regulador de la identificació
dels carrers, places, passeigs, parcs i resta d’espais d ‘ús públic de la ciutat, així com
la numeració dels immobles. L’Ordenança preveu i regula la revisió, modificació i
adaptació del text refós del Nomenclàtor, així com el procediment d’aprovació dels
noms proposats per la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat per a la
seva posterior aprovació, si s’escau, per part del Ple Municipal.
VIST el Decret de l’Alcaldia número 1168/2012, de 8 de febrer, que determina la
composició de la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat i el Decret de
l’Alcaldia número 2476/2014, de 20 de març, que disposa la substitució del
representat municipal del Gabinet d’Alcaldia.
ATÈS que la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat en la seva sessió
celebrada el dia 8 de gener de 2015, ha pres per unanimitat diferents acords, que
consten en l’acta aprovada a tal efecte, entre els quals es troba l’aprovació d’un nou
text refós del Nomenclàtor que reculli les variacions produïdes i amb vigència des de
l’aprovació de l’anterior, la qual cosa comporta la seva aprovació per part del Ple
municipal.
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VIST l’informe de data 16 de gener de 2015, emès pel cap de la Secció de SIG i
Cartografia, on figura el text refós del Nomenclàtor a aprovar, objecte de l’expedient.
VIST l’informe jurídic emès en l’expedient en data 20 de gener de 2015 pel assessor
jurídic de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
ATÈS que l’atribució de la competència per resoldre l’expedient correspon a
l’Ajuntament Ple, segons determina article 6 de l’Ordenança del Nomenclàtor de
l’Hospitalet de Llobregat, aprovada pel Ple municipal, en la sessió de 26 de juliol de
2006 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 219, de
data 13 de setembre de 2006.
VISTOS els Decrets de l’Alcaldia 9382/2011 i 9385/2011 de 12 de desembre, que
atribueixen a l’Àrea d’Espai, Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, les funcions de
confecció i manteniment del Nomenclàtor vigent, el Tinent d’Alcaldia d’aquesta Àrea
és el competent per a proposar l’aprovació objecte de l’expedient, amb dictamen previ
de la Comissió Permanent d’Espai Públic.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai, Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR un nou text refós del Nomenclàtor de la ciutat segons la
proposta efectuada per la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat en la
seva sessió celebrada el dia 8 de gener de 2015, del següent tenor literal:
TEXT REFÒS DEL NOMENCLÀTOR
Carrer

de l’

Abedul

Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Parc
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda

de les
de l’
d'
d'
de l'
d'
d'
de l'
de l'
de l'
d'
d'

Aigües del Llobregat
Ajuntament
Alacant
Albéniz
Albereda
Albert Bastardes
Albiol
Alegria
Alhambra
Alhambra
Almadén
Almeria
Alt
Alumini
Álvarez de Castro

de l'
d'
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Plaça
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Passatge
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carretera
Carrer
Carrer
Jardins
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Parc
Passeig
Carrer
Carrer
Carrer
Jardins
Carrer
Plaça
Plaça
Plaça
Carrer

de l'
d'
d'
d'
de les
d'
d'
de l'
de l'
d'
d'

Alzina
Amadeu Torner
Amadeu Vives
Amalvígia
Amapolas
Amat
Amèrica
Ametller
Amistat
Andorra
Àngel Guimerà
Antiga del Prat
de l'
Antiga Travessera
d'
Antonio Machado
d'
Antonio Machado
de l'
Aprestadora
d'
Arquimedes
de l'
Arquitectura
de les Arts i els Oficis
de l'
Atlàntida
de l'
Aviació
dels
Avis
de
Bacardí
de
Badajoz
de
Badalona
Baix
de
Barcelona
del
Baró de Maldà
de
Batllori
de
Belchite
de
Bellavista
de
Bellvitge
de
Bellvitge
de
Bernini
de
Besa
de la Bisbal
del
Bisbe Joan Carrera
de
Blas Fernández Lirola
de
Blas Infante
dels
Blocs de la Florida
de la Bòbila
de les Bòbiles
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Passatge
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Passatge
Parc
Camí
Plaça
Camí
Camí
Carrer
Plaça
Carrer
Parc
Parc
Plaça
Parc
Torrent
Carrer
Passatge
Carrer
Avinguda
Jardins
Carrer
Plaça
Passatge
Passatge
Jardins
Plaça
Carrer
Urbanització
Carrer
Avinguda
Carrer
Plaça
Carrer
Avinguda
Plaça
Carrer
Carrer

de
del
de la
del
de
de
de
de la
de la
del
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
del
de
del
del
de
de
de la
de la
de
del
de la
de la
de

Bonvehí
Bosc
Botànica
Bruc
Buenos Aires
Ca n'Alòs
Ca n'Alòs
Cabana
Cadena
Cadí
Cal Joan del Ros
Cal Pau Redó
Calderón de la Barca
Camilo José Cela
Campoamor
Can Buxeres
Can Cluset
Can Colom
Can Creixells
Can Nyac
Can Pi
Can Polític
Can Pujadas
Can Serra
Can Sumarro
Can Tries
Can Trinxet
Can Vila
Can Xerricó
Canal de la Infanta
Canalejas
Canigó
Canyet
Carles Martí Feced
Carmen Amaya
Carpa
Carpa
Carrasco i Formiguera
Carrilet
Casa de Reconciliació
Casa Nova
Castelao
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Carrer
Carrer
Carrer
Rambla
Avinguda
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carretera
Travessera
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Plaça
Passatge
Carrer
Plaça
Passeig
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Travessera
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

de
de
de

Castellbò
Castellvell
Los Castillejos
Catalana
de
Catalunya
de
Caterina Albert
del
Cavall Bernat
del
Cementiri
del
Centre
de
Ceravalls
de
Cervantes
de
Churruca
de les Ciències
del
Cinca
dels
Cirerers
de la Ciutat Comtal
de
Clara Campoamor
de
Claret
dels
Clavells
del
Clotet
del
Cobalt
de
Collblanc
de
Collblanc
de
Collserola
de
Colom
de
Colom
del
Comerç
de les Comunitats
de la Concepció
del
Congost
de la Constitució
del
Conveni de 1713
de la Cooperativa
de
Cornellà
de
Corominas
de
Cortada
de les Corts
de
Costa
de
Cotonat
de
Covadonga
de la Creu Roja
del
Crom
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Carrer
Plaça
Ronda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Via
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Plaça
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Camí
Carretera
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer

de la
de la
de
de
de
del
del
del
del
del
de

Cultura
Cultura
Dalt
Digoine
Diògenes
Doctor Fleming
Doctor Gregorio Marañón
Doctor Jaume Ferran i Clua
Doctor Martí i Julià
Doctor Ramon Solanich i Riera
Dolors Aleu
Dos
del
Dos de Maig
de l'
Ebre
d'
Eivissa
de l'
El·lipse
de l'
Electricitat
de l'
Emigrant
d'
El Empecinado
de l'
Empordà
d'
Empúries
de l'
Enginyer Moncunill
d'
Enllaç
d'
Enric Morera
d'
Enric Prat de la Riba
de l'
Ermita de Bellvitge
d'
Ernest Lluch
d'
Ernest Lluch
de l'
Escorça
de l'
Escorxador
de l'
Escultura
de l'
Església
de l'
Esmaragda
d'
Espanya
Espanyola
d'
Esplugues
d'
Esplugues
de les Esquadres
d'
Estadella
d'
Esteve Grau
de l'
Estrella
de l'
Estronci
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Carrer
Carrer
Avinguda
Plaça
Avinguda
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carretera
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Camí
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Jardins
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

d'
de l'
d'
d'
de la
de
de
de
de la
de la
de
de
de
de
de
de la
de la
de
de
de la
de la
de la
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
dels
del
del
del
de les
de
de la
de
de
de

Estruch
Estudi
Europa
Europa
Fabregada
Farnés
Faus
Federico García Lorca
Feixa Llarga
Feixa Llarga
Felip Pedrell
Femades
Ferré
Ferrer i Guàrdia
Finestrelles
Física
Florida
Floridablanca
Font
Font
Fonteta
Fortuna
Fortuny
França
Francesc Layret
Francesc Macià i Llussà
Francesc Moragas
Francesc Pedra i Lola Peñalver
Frederic Prats
Frederica Montseny
Galvany
Garraf
Garrofers
Gasòmetre
General Manso
General Prim
Germanes Ocaña
Girona
Glòria
Gonçal Pons
Goya
Granada
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Plaça
Carrer
Carrer
Jardins
Avinguda
Parc
Carrer
Plaça
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Travessia
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Plaça
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Avinguda

de
de
de
de la
de la
de la
de
de
de
de
d'
de la
d'
de l'
d'
de la
de les
de la
d'
d'
de
de
de
del
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
dels
de
de
de
de
de
de

Granada
Graner
Granollers
Granota
Granvia de l'Hospitalet
Granvia de l'Hospitalet
Gravina
Guernica
Guilera
Hanna Arendt
Herrero
Hierbabuena
Holanda
Hortet
Ibèria
Igualtat
Illes Canàries
Independència
Industrial
Isaac Peral
Isabel la Catòlica
Jacint Verdaguer
Jansana
Jansana
Jardí
Jaume Blanchart
Jaume Ventura i Tort
Jerusalem
Joan Brossa
Joan Carles I
Joan de Joanes
Joan Maragall
Joan N. García – Nieto
Joan Pallarès
Joan XXIII
Joncs
José Agustín Goytisolo
Josep Anselm Clavé
Josep Bordonau i Balaguer
Josep Irla i Bosch
Josep Maria de Sagarra
Josep Molins
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Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Rambla
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Ronda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Passatge
Carrer
Plaça
Plaça
Carrer
Passatge
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
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Josep Muntané i Almirall
Josep Pla
Josep Prats
Josep Sunyol
Josep Tarradellas i Joan
Joventut
Juan de Toledo
Juan Ramón Jiménez
Just Oliveras
Justa Goicoechea
Lavínia
Leonardo da Vinci
Libèl·lula
Literatura
Litoral
Llançà
Llavinés
Lleida
Lleó
Llevant
Llibertat
Llobregat
Llopis
Llorer
Llosa
Lluís Companys i Jover
Llunàs
Llunàs
Lola Anglada
Luarca
Major
Maladeta
Màlaga
Maluquer
Manuel Azaña
Marcel·lí Esquius
Mare de Déu de Bellvitge
Mare de Déu de la Llum
Mare de Déu de la Mercè
Mare de Déu de Montserrat
Mare de Déu de Montserrat
Mare de Déu de Núria
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Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Plaça
Plaça
Plaça
Plaça
Rambla
Parc
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Passatge
Jardins
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Avinguda
Carretera
Carrer
Carrer
Plaça
Passatge
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Mare de Déu de Puigcerver
Mare de Déu del Carme
Mare de Déu del Pilar
Mare de Déu dels Desemparats
Maria Artigal
Maria Aurèlia Capmany
Maria Soteras
Marie Curie
Marina
Marquesa
Martí i Blasi
Martí i Codolar
Martorell
Mas
Masnou
Matas
Mediterrània
Menéndez Pidal
Menorca
Mercader
Mercat
Mercat de Collblanc
Mestre Candi
Mestre Carbó
Mestre Clavé
Mestre Serrano
Metal·lúrgia
Metro
Mig
Migdia
Miguel Hernández
Milagros Consarnau i Sabaté
Milans
Mileva Maric
Mimoses
Mina
Miner
Miquel Peiró i Victorí
Miquel Romeu
Miraflores
Miralta
Mistral
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Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Parc
Passatge
Carrer
Carrer
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Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Passatge
Carrer
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Carrer
Carrer
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Passatge
Passatge
Avinguda
Carrer

Modern
Molí
Molines
Mont
Mont-ras
Montseny
Montserrat Isern
Montserrat Roig
Mossèn Homar
Mossèn Jaume Busquets
Mossèn Lluís Pañella
Mossèn Santiago Oliveras
Motors
Muns
Muntanya
Muses
Naranjos
Narcís Monturiol
Natzaret
Níquel
Nord
Numància
Occident
Ocellets
Oliveras
Onze de Setembre
Orient
Oriental
d'
Òrrius
d'
Oviedo
de
Pablo Iglesias
de les Palmeres
de
Paquita
del
Pare Marchena
de
Pareto
de
París
del
Parral
del
Patronat
del
Patronat
de la Pau
de
Pau Casals
de
Pau Sans
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Carrer
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Passatge
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Pedraforca
Peníscola
Pere Pelegrí
Pérez Galdós
Pi i Margall
Piera
Piera
Pins
Pintor Mestre i Castellví
Pintor Sorolla
Pirineus
Pius XII
Planes
Planes
Plini
Poeta Llombart
Pompeu Fabra
Ponent
Pons
Ponsich
Portugal
Prat
Prat de la Manta
Primavera
Primer de Maig
Príncep de Bergara
Progrés
Provença
Provençana
Pubilla Cases
Pubilla Cases
Puig i Gairalt
Pujós
Quart
Radi
Rafael Barradas
Rafael Campalans
Ramon Frontera
Rectoria
Reforma
Rei En Jaume
Remunta
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Plaça
Carrer
Plaça
Plaça
Carrer
Carrer
Camí
Carrer
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Carrer
Carrer
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Remunta
Renclusa
Repartidor
Repòs
Residència
Reverter
Ribera
Riera Blanca
Riera de la Creu
Riera de l'Escorxador
Riera dels Frares
Riereta
Rius
Rius i Carrió
Roca i Umbert
Rodés
Rosa de Alejandría
de
Rosalía de Castro
de
Rosell
de les Roselles
de les Roses
de
Rosich
del
Rosselló
de
Rossend Arús
de
Rovira
del
Rubidi
de
Sabadell
de
Salamina
de
Salvador Espriu
de
Salvador Seguí
de
Salvadors
de
Salvadors
de
Sanfeliu
de les Sangoneres
de
Sant Antoni
de
Sant Carles
de
Sant Cristòfol
de
Sant Eugeni
de
Sant Francesc Xavier
de
Sant Isidre
de
Sant Joan
de
Sant Joan
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Plaça
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Carrer
Carrer
Carrer
Carretera
Carrer
Carrer
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Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Jardins
Parc
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Jardins
Carrer
Carrer
Carrer
Placeta
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Parc
Ronda
Avinguda
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Sant Jordi
Sant Josep
Sant Pere
Sant Pius X
Sant Rafael
Sant Ramon
Sant Roc
Sant Roc
Santa Anna
Santa Bàrbara
Santa Eulàlia
Santa Rosa
Santiago Apòstol
Santiago de Compostel·la
Santiago Ramón y Cajal
Santiago Rusiñol
Saurí
Segòvia
Sénia
Serp
Severo Ochoa
Sevilla
Simancas
Sort
Subur
Talaia
Tarragona
Tecla Sala
Tecla Sala
Teide
Tel·luri
Ter
Teresa Navarro
Terra Alta
Terra Baixa
Terrè
Toledo
Tomás Giménez
Torns
Torrassa
Torrassa
Torrent Gornal
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Carrer
Plaça
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Ronda
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Passatge
Carrer
Passatge

del

Transformador
Transversal
del
Treball
de
Tuzla
de l'
UNICEF
de la Unió
Uva
de l'
de
Valeta
del
Vall
de
Vallparda
de
Vaquer
dels
Veïns
de
Ventura Gassol
de la Via
de
Vic
de
Vicenç Martorell
de
Victoria Kent
del
Vidre
de les Vidrieries Llobregat
de
Vigo
de
Vilafranca
de
Vilanova
de
Vilardosa
de
Vilumara
de
Vinaròs
de la Vinyeta
de la Vora del Riu
del
Xiprer
del
Xipreret
de
Zuloaga

SEGON.- PUBLICAR el nou text refós del Nomenclàtor, mitjançant la inserció
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al taulell d’anuncis municipal i en un dels diaris de més
difusió de la província.
TERCER.- TRASLLADAR íntegrament el present acord a la Comissió per a l’Estudi
del Nomenclàtor de la Ciutat, a l’Alcaldia-Presidència, Programa de Participació
Ciutadana, a les Regidories de Districte, a la Secció de SIG i Cartografia, al
departament de Gestió de Població, al Cadastre, al Centre de Normalització
Lingüística, al Centre d’Estudis de l’Hospitalet i a la Federació d’Associacions de
Veïns de l’Hospitalet.
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DICTAMEN 10.PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA MERCANTIL SOGIAL
99, SL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’ICVE, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, i per tant
va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la voluntat de col·laboració entre aquest Ajuntament i la mercantil Sogial 99,
SL, mitjançant un Conveni Urbanístic per tal de fixar un conjunt d’actuacions que
permeti reordenar urbanísticament les finques situades en la confrontació de
l’avinguda Isabel la Catòlica i el carrer Sant Rafael d’aquesta ciutat, propietat de la
mercantil abans esmentada.
ATÈS que el present Conveni Urbanístic té com a finalitat, a través de les possibles
alternatives que es proposen, d’una banda la urbanització i cessió gratuïta a favor del
municipi dels terrenys destinats a sistemes i espais lliures d’edificació que,
actualment, son de titularitat de Sogial 99, SL i d’altra banda, materialitzar a favor
d’aquesta societat l’edificabilitat global potencial reconeguda de 3.211,39 m2st,
assignada en virtut del planejament vigent.
VISTA la informació emesa pels serveis tècnics i jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, on es posa de
manifest, entre d’altres, que d’acord amb el punt 1.b) de la Disposició Transitòria
Segona del D.L. 1/2010, del 3 d’agost, no s’ha d’efectuar cap cessió d’aprofitament
urbanístic a l’Ajuntament per no estar incloses les finques en cap polígon o unitat
d’actuació urbanística i en cap sector subjecte a un pla urbanístic derivat que tingui
alguna de les finalitats a que fa referència l’article 70.2.a de l’esmentat D.L. 1/2010.
VISTA la minuta del Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i la mercantil SOGIAL 99, SL.
VISTOS els articles 273.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article
108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i del Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, i articles 8.3 i 104 del Decret 1/2010, de 3
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d’agost, del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i article 26 del seu
Reglament.
VIST el què disposa l’article 123.1.i) i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de
les Bases del Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en tots els seus extrems i documents annexes el Conveni
Urbanístic entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la mercantil SOGIAL 99, SL, del
següent tenor literal:

CONVENI
A les dependències de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el dia ..........
de ........... de 201...
REUNITS
D’una part,
D’altra part,

ACTUEN I INTERVENEN
D’una part,
D’altra part,
Les parts es reconeixen les seves respectives qualitats amb les que actuen i
capacitat suficient per l’atorgament del present Conveni, i

MANIFESTEN
I.- La societat SOGIAL 99, SL és propietària de les següents finques situades al
municipi de l’Hospitalet de Llobregat:
A) Finca registral núm. 12251/A inscrita en el Registre de la Propietat
núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, en el Tom 1671, Llibre 552, Foli 177.
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Descripció registral: “URBANA: Porción de terreno edificable de forma
sensiblemente trapezoidal aunque con un apéndice triangular en su extremo
noreste, sito en el término de l’Hospitalet de Llobregat, con frente a la Avenida
de Isabel la Católica número setenta y dos, y a la calle de Sant Rafael número
dos B. mide una superficie aproximada de quinientos metros cuadrados -500
m2- LINDA: por el norte, con finca número setenta y cuatro de la Avenida de
Isabel la Católica, en línea de 19,40 metros, y con calle dels Clavells, en línea
quebrada de tres segmentos que miden 1,20 m, 0,75 m y 8,50 m; por el oeste,
en parte en línea de 10,50 m, con la Avenida de Isabel la Católica, y por otra
parte con línea 12,15 m, con la calle dels Clavells; por el este, con la calle dels
Clavells, y por el sur, con la calle de Sant Rafael”.
Titularitat: Pertany el ple domini a la mercantil SOGIAL 99, SL per adjudicació
judicial de data 23 de novembre de 2004, autoritzada a Barcelona, Jutjat de
Primera Instància núm.7.
Situació: Finca situada en l’Avinguda Isabel La Catòlica núm. 72 amb el carrer
Sant Rafael núm. 2bis de l’Hospitalet de Llobregat. Consta grafiada en el plànol
que s’adjunta com a document núm. 1, en color groc.
Classificació urbanística: Sòl urbà no consolidat, d’acord amb el que disposa la
Disposició Transitòria Segona, apartat 1a) del Decret Legislatiu 1/2010, del 3
d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme, atès que per assolir la condició de
solar s’han de cedir les superfícies qualificades com a sistema viari i
equipaments, que a continuació s’esmenten, i en el seu cas a la seva
urbanització.
Qualificació urbanística: Es troba qualificada pel vigent Pla General
Metropolità de Barcelona (en endavant PGM) de la següent manera:
-

En part com sistema viari, clau 5: 63,37 m2 de superfície

-

En part com zona subjecta a ordenació volumètrica, Clau 18: 185,23 m2 de
superfície.

-

I en part com sistema d’equipaments comunitaris, Clau 7a: 253,40 m2 de
superfície.

Tant la classificació com la qualificació del sòl deriven de l’aplicació del
planejament vigent, que és el PGM. Les zones amb clau 18, definides pel PGM i
que contaren amb planejament aprovat o amb concreció de volum específic
aprovat amb anterioritat, són zones subjectes al tipus d’ordenació volumètrica
i l’edificació s’ha de regir segons allò que disposa la seva ordenació d’illa o pla
parcial existent (art. 334.1 de les NNUU del PGM). En conseqüència i per
aplicació d’aquestes normes del PGM, la zona subjecta a ordenació volumètrica
(clau 18) de la finca descrita té assignada una edificabilitat potencial de 1.650
m2st, segons el Proyecto de ordenación de la manzana comprendida entre las
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calles Claveles, Av. Masnou, Las Planas i Av. Isabel la Católica, aprovat en data
23 de maig de 1973, concretat per l’Estudi de Detall de part de l’illa compresa
entre els carrers Claveles, Av. Masnou, Las Planas i Av. Isabel la Católica,
aprovat definitivament el 22 abril 1977 i modificat posteriorment per Acord de
la Corporació Metropolitana de Barcelona de data 28 juliol 1977.
Referència cadastral: 5204101DF2850C0001FQ
B) Finca registral núm. 45722/A inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1
de l’Hospitalet de Llobregat, en el Tom 1719, Llibre 600, Foli 203.
Descripció registral: “URBANA: Porción de terreno edificable, de forma de
cuarto de elipse, sito en el término de l'Hospitalet de Llobregat, con frente a la
Avenida de Isabel la Católica números sesenta y ocho y setenta, y la calle de
Sant Rafael número uno B. Mide una superficie de cuatrocientos noventa y
cuatro metros cuadrados -494 m2-. LINDA: por el oeste y por el norte, en línea
poligonal o curvada, con la Avenida de Isabel la Católica, y con la calle de Sant
Rafael, por el este, en línea de 16,5 m, con pasaje peatonal; y por el sur, en
línea de 34,50m, con zona libre de edificación en interior de manzana”.
Titularitat: Pertany el ple domini a la mercantil SOGIAL 99, SL per adjudicació
judicial de data 5 de gener de 2004 autoritzada a Barcelona, Jutjat de Primera
Instància núm.7.
Situació: Avinguda Isabel La Catòlica núm. 70 amb el carrer Sant Rafael núm.
1B de l’Hospitalet de Llobregat. Consta grafiada en el plànol que s’adjunta com
a document núm. 1, en color verd.
Classificació urbanística: Sòl urbà no consolidat, d’acord amb el que disposa la
Disposició Transitòria Segona apartat 1a) del Decret Legislatiu 1/2010, del 3
d’agost, Text Refós de la llei d’Urbanisme, atès que per adquirir la condició de
solar cal urbanitzar i cedir prèviament a l’Ajuntament una porció de la finca
registral 11768 i assenyalada a continuació com C1, que forma part del mateix
sector urbanístic.
Qualificació urbanística: Segons el PGM és una zona subjecta a ordenació
volumètrica, Clau 18, de 494,00 m2 de superfície i té assignada una
edificabilitat potencial de 1.561,39 m2st, segons el Proyecto de ordenación de
la manzana abierta situada en el cruce de la Av. Isabel la Católica y la Av. de la
Electricidad del Plan Parcial Las Planas, aprovat definitivament el 20 de juny de
1960, concretat pel “Estudio de Detalle correspondiente al chaflán noroeste del
proyecto de ordenación de la manzana comprendida entre las calles de Las
Planas, la Av. Isabel La Católica, la Riera del Cementerio y la calle Vicente
Martorell de Hospitalet de Llobregat”, aprovat definitivament el 28 de juliol de
1978, i modificat per acord de la Comissió Permanent de la Corporació
Metropolitana de Barcelona, de data 17 de gener de 1980.
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Tant la classificació com la qualificació del sòl deriven de l’aplicació del
planejament vigent, que és el Pla General Metropolità. Les zones amb clau 18,
definides pel PGM que contaren amb planejament aprovat o amb concreció de
volum específic aprovat, són zones subjectes al tipus d’ordenació volumètrica i
l’edificació s’ha de regir segons allò que disposa la seva ordenació d’illa o pla
parcial existent (art. 334.1 de les NNUU del PGM), anteriorment referenciades.
Referència cadastral: 5102401DF2850C0001QQ
C) Finca registral núm. 11768/A inscrita en el Registre de la Propietat núm. 6
de l’Hospitalet de Llobregat, en el Tom 1835, Llibre 582, Foli 164.
Descripció registral: “URBANA: PORCION DE TERRENO EDIFICABLE Y VIALES de
figura irregular, procedente de la finca conocida por la Sacristana y lugar
denominado "Valldeguar" o "del Alberroquer", que ocupa una superficie
aproximada de veinticinco mil doscientos quince metros veintiún decímetros
cuadrados, que tras diversas segregaciones y después de haberse estimado la
tercería de dominio impuesta por el Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat,
ha quedado reducida a OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS
Y SESENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS. LINDA: por su parte Norte, en
el ángulo formado por la calle Rosa de Alejandría y Avenida de Isabel la Católica
con Don J.A. y por todo el restante linde de dicha calle Rosa de Alejandría y
Torrente de Can Vidalet con la calle de los Naranjos y parte con Doña L.R., con
Don R.J., con Don F.dl F., con Don A. y Doña E.V., con Don P.R., con Don M.M.,
con Don J.P. y con los hermanos Don P., Don F., Don J. y Don A.N.; por el Este,
con la Avenida del Torrente de Can Vidalet y Torrente de Capó; por el Sur, con
el Torrente Capó y parte con Don J.N.; y por el Oeste, parte con la calle Rosa de
Alejandría, hasta el enclave que forma la Avenida de Isabel la Católica, parte
con los hermanos N. y parte con Don J.N.”.
Titularitat: Pertany el ple domini a la mercantil SOGIAL 99, SL, per adjudicació,
en virtut de la Interlocutòria del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de
Barcelona en el procediment executiu 833/1979, de data 23 d’abril de 2010.
Situació:
C1) Una porció de 1.772,15 m2 d’aquesta finca registral, es correspon amb part
dels espais lliures no edificables situats a l’illa delimitada per l’Av. Isabel la
Catòlica, C. Sant Rafael, C. Menéndez Pidal i C. Vicenç Martorell, grafiats en el
plànol que s’adjunta com a document núm. 1, en color blau.
C2) Una porció de 1.972,24 m2 d’aquesta finca registral es correspon amb els
terrenys situats en la cruïlla dels carrers San Rafael i Menéndez Pidal, que foren
ocupats i urbanitzats com a Parc de les Planes per la Corporació Metropolitana
de Barcelona, segons la compareixença de 28 de juliol de 1986, per la que
l’anterior propietari va autoritzar a la Corporació Metropolitana l’ocupació de
la finca però amb el manteniment de la propietat.
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C3) La resta de finca de 4.815,30 m2 es correspon amb terrenys no edificables
destinats actualment a ús públic, consolidats i urbanitzats com a vials i espais
lliures de l’entorn si bé no s’ha formalitzat la seva cessió al municipi. SOGIAL
99, SL es compromet a formalitzar aquesta cessió al municipi en el moment
que es materialitzin els pactes del present conveni, en qualsevol de les
alternatives previstes en el pacte CINQUÈ.
Classificació urbanística:
•

Porció C1: Sòl urbà no consolidat, pels motius exposats a la finca anterior
B).

•

Porcions C2 i C3: sòl urbà consolidat. La porció C3 resta pendent de cessió a
favor de l’Ajuntament.

Qualificació urbanística: La porció C1 d’una superfície de 1.772,15 m2 grafiada
en el plànol que s’adjunta com a document núm. 1 en color blau, està
qualificada pel PGM com Zona subjecta a ordenació volumètrica, Clau 18, si bé
són espais lliures no edificables segons el planejament anterior que els ordena i
que corresponen al Proyecto de ordenación de la manzana abierta situada en el
cruce de la Av. Isabel la Católica y la Av. de la Electricidad del Plan Parcial Las
Planas, aprovat definitivament el 20 de juny de 1960, concretat pel “Estudio de
Detalle correspondiente al chaflán noroeste del proyecto de ordenación de la
manzana comprendida entre las calles de Las Planas, la Av. Isabel La Católica,
la Riera del cementerio y la calle Vicente Martorell de Hospitalet de Llobregat,”,
aprovat definitivament el 28 de juliol de 1978, i modificat per acord de la
Comissió Permanent de la Corporació Metropolitana de Barcelona, de data 17
de gener de 1980.
La porció C2 , d’una superfície de 1.972,24 m2 està qualificada de parc urbà
(clau 6b) pel PGM, forma part del Parc de les Planes i està subjecte a
expropiació forçosa.
La porció C3 d’una superfície de 4.815,30 m2 es correspon amb espais d’ús
públic no edificables.
Referència cadastral: Es correspon amb terrenys que no tenen assignada
referència cadastral, excepte una superfície de 214 m2 de la porció C3 que té la
referència cadastral 5100603DF2850A0001JY.
II.- Que de conformitat amb l’exposat en l’anterior antecedent I d’aquest
conveni, les finques descrites en els apartats A), B) i C1) que es corresponen,
respectivament, amb les situades al carrer Sant Rafael 2bis de l’Hospitalet de
Llobregat, Avinguda Isabel La Catòlica núm. 70 amb el carrer Sant Rafael núm.
1B i amb els terrenys conformats per part dels espais lliures no edificables
situats a l’illa delimitada per l’Av. Isabel la Católica, C. Sant Rafael, C. Menéndez
Pidal i C. Vicenç Martorell, tenen assignada una edificabilitat global potencial
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de 3.211,39 m2st pel PGM, en virtut de les determinacions del planejament
anterior esmentat a l’antecedent anterior “Estudi de Detall de part l’Illa
compresa entre els carrers Claveles, Av. Masnou, Las Planas i Av. Isabel la
Catòlica”, aprovat definitivament el 22 d’abril de 1977 i modificat
posteriorment per l’Acord de la Corporació Metropolitana de Barcelona, de
data 28 de juliol de 1977; “Estudio de Detalle correspondiente al chaflán
noroeste del proyecto de ordenación de la manzana comprendida entre las
calles de Las Planas, la Avenida Isabel La Católica, la Riera del cementerio y la
calle Vicente Martorell de Hospitalet de Llobregat”, aprovat definitivament en
data 28 de juny de 1978, i posterior Acord de la Comissió Permanent de la
Corporació Metropolitana de Barcelona de data 17 de gener de 1980.
Les qualificacions urbanístiques de les finques i el potencial sostre edificable
que han estat exposats anteriorment, resulten acreditats a l’informe emès pels
serveis tècnics municipals que s’adjunta com document núm. 2
III.-Com s’ha exposat anteriorment i així resulta de l’informe tècnic que
s’adjunta com document núm. 2, per tal de materialitzar els aprofitaments
urbanístics, la propietat té l’obligació legal d’efectuar prèviament la
corresponent urbanització i cessió gratuïta a l’Ajuntament dels terrenys
destinats a sistema viari, equipaments i espais lliures en cadascunes de les
corresponents ordenacions sense que tingui el deure de cessió de sòl
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic, segons el que estableix la
Disposició Transitòria Segona, apartat 1b) del Decret Legislatiu 1/2010, del 3
d’agost, Text refós de la Llei d’Urbanisme.
IV.- Que, respecte la finca situada al carrer de Sant Rafael núm. 2b de
l’Hospitalet de Llobregat i descrita en l’anterior apartat A) de l’Antecedent I
d’aquest conveni, qualificada en part com a Zona subjecta a ordenació
volumètrica clau 18, i en part de sistema urbanístic viari i de sistema
d’equipaments, és d’interès públic procedir a la requalificació de l’esmentada
Zona subjecta a ordenació volumètrica clau 18 a sistema d’espais lliures, per tal
de destinar-la a zona verda en benefici dels veïns del municipi, tenint en
compte així mateix, que atesa la seva orografia, és d’interès públic que aquesta
no sigui edificada per tal d’assegurar el ple assolellament dels immobles
residencials colindants a aquesta parcel·la.
V.- Que atenent als antecedents descrits, és d’interès de les parts
compareixents acordar una solució que, d’una banda possibiliti a la mercantil
SOGIAL 99, SL materialitzar l’edificabilitat potencial i reconeguda de 3.211,39
m2st de les finques descrites en l’Antecedent I d’aquest Conveni de les que és
propietària; solució que d’altra banda, ha de permetre la total urbanització i
cessió gratuïta al municipi dels terrenys destinats a sistemes que a hores d’ara
romanen de titularitat privada i que no es troben subjectes a expropiació
forçosa (part descrita com Finca C2 de l’antecedent I); i la finalització de
qualsevol tipus de controvèrsia entre les parts sotasignants en relació amb la
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titularitat, edificabilitat i urbanització de les finques de referència descrites en
l’Antecedent I d’aquest conveni.
D’acord amb els antecedents exposats, les parts
CONVENEN I PACTEN
PRIMER.- OBJECTE DEL PRESENT CONVENI
És objecte del present conveni establir un seguit d’actuacions per tal de garantir
l’obtenció per part de l’Ajuntament de la finca situada al carrer d’Isabel la
Catòlica núm. 72/ Sant Rafael núm. 2b de l’Hospitalet de Llobregat descrita en
l’anterior apartat A) de l’Antecedent I d’aquest conveni, i dels terrenys
conformats per part dels espais lliures no edificables situats a l’illa delimitada
per l’Av. Isabel la Catòlica, C. Sant Rafael, C. Menéndez Pidal i C. Vicenç
Martorell descrits en l’anterior antecedent I d’aquest conveni, com Finca C1),
per tal de destinar-los en la seva totalitat a sistemes urbanístics públics, prèvia
la corresponent urbanització,d’acord amb els estàndards de qualitat fixats
habitualment per l’Ajuntament de l’Hospitalet, a càrrec de SOGIAL 99, SL en
benefici de tota la col·lectivitat i a la vegada, garantir que la dita societat pugui
fer efectiva l’edificabilitat assignada i reconeguda pel planejament vigent a les
finques descrites en l’Antecedent I d’aquest Conveni, preveient el seu trasllat, si
s’escau, a altres indrets més adequats per a emplaçar aquesta edificabilitat, i
posar fi a qualsevol tipus de controvèrsia entre les parts compareixents, en
relació amb la titularitat, edificabilitat i urbanització de les finques de
referència. Expressament, es fa constar que en qualsevol de les alternatives
estipulades en el pacte quart següent, Sogial 99, SL haurà de liquidar tots els
deutes contrets amb l’Ajuntament de l’Hospitalet per
l’impagament
d’impostos, taxes o per qualsevol altra concepte.
No forma part dels acords del present conveni, la regularització de la situació
jurídica de la finca propietat de SOGIAL 99,SL, compresa dins del Parc de les
Planas i descrita com a porció C2); reservant-se expressament la propietat les
accions oportunes per a sol·licitar l’expropiació forçosa davant l’Administració
competent, successora de l’extinta Corporació Metropolitana de Barcelona,
d’acord amb les regles previstes a la llei 7/1987, de 4 d’abril, per la qual
s’estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de
Barcelona i en les comarques compreses dins de la seva zona d’influència
directa.

SEGON.- RECONEIXEMENT DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC DE LES FINQUES
PROPIETAT DE SOGIAL 99, SL
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat reconeix, mitjançant el present
conveni, que les finques descrites en l’anterior antecedent I d’aquest conveni i

…/…

59

grafiades en el plànol adjunt com a document núm. 1, tenen un sostre
potencial en el seu conjunt, de conformitat amb el planejament vigent i les
resolucions administratives dictades al respecte i amb la qualificació
urbanística assignada per aquest, de 3.211,39 m2st.
TERCER.- TRASLLAT D’EDIFICABILITAT I REQUALIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA
SITUADA EN L’ AV. ISABEL LA CATÒLICA 72 AMB CARRER DE SANT RAFAEL 2B
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Les parts compareixents manifesten que és d’interès públic procedir a la
requalificació com a sistema d’espais lliures una part de la finca situada al
carrer de Sant Rafael 2B de l’Hospitalet de Llobregat, descrita en l’apartat A) de
l’Antecedent I d’aquest conveni, modificant la vigent qualificació en part de
Zona subjecta a ordenació volumètrica, Clau 18, on té assignada una
edificabilitat de 1.650 m2st en atenció a aquesta clau urbanística, i destinar-la a
zona verda, en benefici dels veïns del municipi.
Als efectes, les parts manifesten la seva conformitat en fixar una solució que
permeti: i) qualificar aquesta part de la finca, clau 18, com a sistema de parcs i
jardins urbans, clau 6b; ii) l’adquisició de la totalitat de la finca a favor de
l’Ajuntament pel títol que es dirà en el pacte següent; i iii) en el seu cas,
traslladar l’edificabilitat de 1.650 m2st assignada pel planejament vigent a
aquesta finca a altres indrets més adequats del municipi de l’Hospitalet de
Llobregat o d’altres municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
QUART.- CONSECUCIÓ DE L’ INTERÈS PÚBLIC I MATERIALITZACIÓ DE
L’EDIFICABILITAT RECONEGUDA A FAVOR DE SOGIAL 99, SL
Per tal de possibilitar la materialització dels Pactes anteriors, les parts
compareixents acorden que es procedirà de conformitat amb les següents
alternatives:
(A) L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat podrà optar per procedir a
l’adquisició, a títol de permuta, dels terrenys titularitat de SOGIAL 99, SL,
descrits en l’anterior Antecedent I d’aquest Conveni, excepte la porció descrita
com a C2) subjecte a expropiació forçosa; en quin cas transmetrà a SOGIAL 99,
SL, un o diversos solars edificables amb ús predominantment residencial, en els
que es pugui emplaçar una edificabilitat de 3.211,39 m2st.
A aquests efectes en un termini de dos mesos a comptar des de la signatura
d’aquest Conveni, l’Ajuntament notificarà fefaentment a SOGIAL 99, SL la
ubicació i aprofitament urbanístic del solar/solars de titularitat municipal on es
pugui fer efectiva la permuta. Tant si els solars ofertats tenen una edificabilitat
superior o inferior a la dels terrenys propietat de SOGIAL 99, SL, en cas que
sigui acceptada la proposta, s’haurà de tramitar i aprovar el corresponent
expedient d’adquisició i alienació de béns per permuta on es posi de manifest,
d’acord amb les oportunes valoracions, l’equivalència de valors, o en el seu cas
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s’establirà la corresponent compensació econòmica segons estableix l’article
47 del Decret 336/88, de 17 d’octubre, Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
En la valoració dels terrenys objecte de permuta s’aplicarà el que disposa
l’article 22.3 del Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo i per tant es
tindran en compte les condicions d’urbanització i les obres pendents per assolir
la condició de solar de les finques objecte de permuta.
Si l’Ajuntament efectua l’adquisició a títol de permuta de les finques de SOGIAL
99, SL podrà lliurement destinar-les als usos previstos en el planejament vigent,
o bé modificar l’esmentat planejament en funció de l’interès públic exposat,
sense que SOGIAL 99, SL pugui res més reclamar per cap concepte en ambdós
supòsits.
A partir de la recepció de l’oferiment, SOGIAL 99, SL disposarà d’un termini de
dos mesos per acceptar en el seu cas l’oferta.
En cas d’acceptar-se l’oferiment per part de SOGIAL 99, SL, la permuta
s’efectuarà en un termini màxim de 9 mesos des del moment en el qual hagi
manifestat la seva acceptació, comprometent-se ambdues parts a no alienar ni
gravar els seus terrenys durant aquest període. La permuta s’entén que s’haurà
d’efectuar lliure de càrregues i gravàmens, excepte els deures d’urbanització
que s’hauran valorat a l’expedient, i al corrent de qualsevol despesa d’índole
tributària.
En cas que no sigui acceptada en el dit termini, l’Ajuntament s’obliga a procedir
segons es convé a l’apartat següent d’aquest Pacte.
(B) Tant si SOGIAL 99, SL no accepta els terrenys oferts a títol de permuta, com si
l’Ajuntament desestima per qualsevol motiu aquesta opció, l’Ajuntament
vindrà obligat a formular una Modificació puntual del PGM, la qual haurà de
recollir un dels següents continguts :
B.1) En una primera hipòtesi, la Modificació Puntual de planejament general
que es tramiti preveurà la materialització d’una part dels 3.211,39 m2st
d’aprofitament urbanístic de les finques de SOGIAL 99, SL en el solar situat al
carrer sant Rafael núm. 1b amb l’Avinguda Isabel la Catòlica núm.70, descrit en
l’apartat B) de l’Antecedent I d’aquest Conveni i el trasllat de la resta a altres
indrets del municipi o d’altres municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Al mateix temps la Modificació Puntual del PGM també determinarà:
•

i) La requalificació de la finca situada al carrer Sant Rafael núm. 2b, descrita
en l’apartat A) de l’Antecedent I d’aquest conveni, actualment qualificada
com zona subjecte a ordenació volumètrica (clau 18) com a sistemes
d’espais lliures (clau 6b) i la cessió gratuïta urbanitzada d’acord amb els
estàndards de qualitat fixats habitualment per l’Ajuntament de l’Hospitalet
a favor d’aquesta Administració de la totalitat de la finca descrita a
l’apartat A).
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• ii) Establirà una ordenació urbanística amb la qualificació de clau 18, que
permeti l’edificació d’ús predominant residencial, i amb els metres quadrats
de sostre que resultin de la mateixa, a la finca situada a l’Av. Isabel La
Catòlica núm. 70 amb el carrer Sant Rafael núm. 1B, descrita a l’apartat B)
de l’antecedent I d’aquest Conveni, grafiada en color verd en el plànol
adjunt com a document núm. 1
•

iii) Associarà com a càrrega d’urbanització i cessió a l’Ajuntament, a més de
la descrita en el punt i) anterior, els terrenys conformats pels espais lliures
no edificables descrits a l’apartat C1) de l’antecedent I d’aquest Conveni,
grafiats en color blau en el plànol adjunt com a document núm. 1, així com
la formalització de la cessió dels actuals vials i espais lliures descrits a
l’apartat C3), en la situació d’urbanització que es troben. A tal efecte, la
modificació qualificarà aquests espais com a espais lliures (clau 6b).

•

iv) Les obligacions urbanístiques establertes en els punts i) i iii) anteriors,
seran les úniques càrregues urbanístiques imputables a SOGIAL 99, SL, al
nou sector objecte de la MPPGM, i seran requisit previ per a la concessió
de la llicència d’edificació.

•

v) Establirà el trasllat de l’aprofitament que no es pugui materialitzar en la
finca descrita a l’apartat B) de l’antecedent I), fins als 3.211,39 m2st
referits a un altre indret del municipi o altres municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

B.2) Alternativament, la Modificació Puntual de planejament general que es
formuli per l’Ajuntament podrà no preveure la materialització de
l’aprofitament reconegut en cap de les finques descrites en l’anterior
Antecedent I) d’aquest Conveni, propietat de SOGIAL 99, SL i preveure la
totalitat del seu trasllat a altres indrets més adients. Als efectes la Modificació
Puntual del PGM establirà un sector d’àmbit discontinu amb les
determinacions següents:
•

i) La requalificació de les parts de les finques descrites en l’Antecedent I,
apartats A), B) i C1) del present Conveni, propietat de SOGIAL 99, SL que
tenen la qualificació de zona subjecta a ordenació volumètrica (clau 18)
com a sistemes urbanístics i també reconeixerà com a espais lliures la finca
descrita com a C1 a l’antecedent I.

•

ii) Preveurà una ordenació urbanística en altres finques del terme
municipal de l’Hospitalet de Llobregat o d’altres municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona que permeti l’edificació, per part de SOGIAL
99, SL dels 3.211,39 m2st que corresponen a les seves finques per
planejament vigent.
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•

iii) Establirà com a càrrega del sector discontinu la completa urbanització i
cessió al municipi dels terrenys titularitat de SOGIAL 99, SL, descrits en
l’Antecedent I d’aquest Conveni, que es destinin a sistemes urbanístics,
tant si són de nova creació com si són preexistents, excepte la porció
descrita com a C2) destinada a parc urbà i que resta subjecte a expropiació
forçosa, en el benentès que SOGIAL 99, SL no tindrà cap altra càrrega més
de les esmentades a l’esmentat sector discontinu.

El present acord s’estableix en el benentès de que de conformitat amb l’article
104.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya els convenis
urbanístics no condicionen les competències públiques en matèria de
planejament urbanístic, el que comporta que si l’Ajuntament, en exercici de les
seves competències, tramita una Modificació Puntual de PGM que no reculli els
continguts acordats, s’estarà a allò disposat en l’acorden Setè d’aquest
conveni.

CINQUÈ.- CALENDARI PER A LA FORMULACIÓ I APROVACIÓ DE LA MPPGM
Als efectes de la formulació i aprovació de la MPPGM, en qualsevol de les
alternatives suara esmentades, s’estableix el següent calendari:
a) Si l’Ajuntament optés per oferir l’ esmentada permuta de terrenys i SOGIAL 99,
SL no acceptés la proposta en el termini establert, l’Ajuntament redactarà la
MPPGM en un termini màxim de sis mesos, a partir del moment de la recepció
de la notificació de la renúncia a l’oferta de permuta. Abans de procedir a
l’aprovació inicial de la MPPGM, l’Ajuntament donarà audiència a SOGIAL 99,
SL, la qual manifestarà la seva conformitat o disconformitat pel que fa al/als
nous emplaçaments on es traslladi la part de l’aprofitament urbanístic que no
es materialitzarà sobre les seves finques.
b) Si l’Ajuntament optés per redactar i formular directament una MPPGM, sense
oferir la possibilitat de la permuta, disposarà d’un termini màxim de 9 mesos a
comptar des de la signatura del present conveni. Un cop redactat el dit
instrument de planejament i abans de l’aprovació inicial, donarà audiència a
SOGIAL 99, SL la qual en el termini de quinze dies haurà de manifestar la seva
conformitat o disconformitat pel que fa al/als nous emplaçaments on es
traslladi la part de l’aprofitament urbanístic que no es materialitzarà sobre les
seves finques.
c) En ambdós casos i en el supòsit que SOGIAL 99, SL, en el termini d’audiència
mostri la seva conformitat expressa, l’Ajuntament es compromet a aprovar
inicialment la MPPGM en un termini màxim de tres mesos i impulsar la seva
aprovació definitiva en un termini que no excedirà de 12 mesos a comptar des
de l’aprovació inicial.
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d) L’aprovació definitiva correspon a l’òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya, per la qual cosa si en el moment d’adoptar-se aquest acord
s’introdueixen modificacions que alterin el seu contingut substancial, ambdues
parts podran acordar l’extinció d’aquest Conveni sense que les parts tinguin res
a reclamar-se o a exigir-se, sense perjudici de l’establert al pacte SETÈ del
present document.
No obstant això, en cas d’aprovació definitiva amb modificacions, les parts
també podran pactar una modificació del present Conveni on es contemplin les
modificacions introduïdes. A aquest efecte, es conferiran, mútuament, un
termini dos mesos a comptar des de la notificació de l’aprovació definitiva de la
resolució, per acordar la seva modificació o donar per resol el conveni d’acord
amb el que es preveu al pacte SETÈ.
e) Si SOGIAL 99, SL, en el tràmit d’audiència mostrés la seva disconformitat amb
l’esborrany de MPPGM, per algun dels motius abans esmentats, l’Ajuntament
disposarà d’un nou termini de tres mesos per esmenar el document o proposar
una alternativa que haurà de ser notificada a SOGIAL 99, SL, per a la seva
conformitat. Per al cas que transcorregut aquest termini l’Ajuntament no
consideri oportú esmenar el document o no hagi ofert una alternativa, o pel
cas que SOGIAL 99, SL no accepti la nova proposta o també pel cas que SOGIAL
99, SL hagi manifestat la seva disconformitat pel que fa als nous emplaçaments
on es traslladi l’aprofitament urbanístic, l’Ajuntament, en exercici de les seves
competències urbanístiques, podrà continuar la tramitació de la Modificació
Puntual de PGM i s’estarà, en conseqüència, al que disposa el pacte SETÈ
d’aquest conveni.
SISÈ.- ESTAT D’URBANITZACIÓ, NETEJA I DESTÍ DELS TERRENYS ADJACENTS A
LA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA ISABEL LA CATÒLICA NÚM. 70, SANT
RAFAEL NÚM. 1B
Les parts compareixents manifesten que els terrenys conformats per part del
espais lliures no edificables situats a l’illa delimitada per l’Av. Isabel la Catòlica,
C. Sant Rafael, C. Menéndez Pidal i C. Vicenç Martorell, grafiats en el plànol que
s’adjunta com a document núm. 1 en color blau, i que es corresponen a la finca
descrita com C1) de l’Antecedent I d’aquest Conveni es troben en un estat
precari de conservació, essent necessari dur a terme unes actuacions de neteja
i obres d’adequació provisional que garanteixin un bon estat de conservació,
segons s’especifica en el document núm. 3 que s’adjunta al present conveni, en
el que es conté la relació d’obres a efectuar i un pressupost estimatiu
d’aquestes.
Als efectes, les parts compareixents acorden que la mercantil SOGIAL 99, SL, en
qualitat de propietària dels terrenys de referència, procedirà en el termini d’un
mes a comptar des de la signatura del present conveni, a la neteja i
urbanització provisional d’aquests terrenys.
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Així mateix, les parts acorden que SOGIAL 99, SL únicament procedirà i
assumirà la urbanització provisional dels terrenys de referència en un cost
equivalent a un màxim de 50.000.-€, segons pressupost adjuntat com a
document núm. 3, sense perjudici de les obligacions d’urbanització definitiva
que resultin del planejament que es formuli en compliment de les estipulacions
del present conveni.
Així mateix, les parts compareixents acorden que, una vegada SOGIAL 99, SL
hagi procedit a la urbanització provisional esmentada dels referits terrenys,
permetrà l’ocupació, única i exclusivament a títol de precari, sense dret a
percebre cap renda o cànon, dels esmentats terrenys a favor de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, a formalitzar en el termini de 15 dies a comptar
des de la finalització de les obres d’urbanització que es relacionen en el
document núm. 3 que s’adjunta al present conveni.
SETÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
El present Conveni i els pactes i obligacions que en ell es contenen, restaran
sense efectes en el cas que:
i)

S’incompleixi qualsevol de les obligacions assumides per les parts o
els terminis establerts en els pactes CINQUÈ i, SISÈ,

ii)

S’aprovi una MPPGM sense la conformitat de SOGIAL 99, SL expressada
de forma fefaent segons el que estableix el pacte CINQUÈ e) anterior.

iii)

Que en l’aprovació definitiva s’alterin substancialment els continguts
acordats i que les parts no decideixin modificar el conveni.

Per al cas de que el present Conveni es resolgui i els pactes i obligacions que
en ell es contenen, restin sense efectes, les parts compareixents acorden que
l’edificabilitat de 3.211,39 m2st assignada a les finques descrites en
l’Antecedent I d’aquest conveni propietat de SOGIAL 99, SL, restarà
reconeguda per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i SOGIAL 99, SL tindrà
dret a executar-la mitjançant qualsevol dels instruments administratius o
urbanístics que consideri adients, sense més a reclamar-se per aquest concepte
.
Així mateix, per al cas de que el present Conveni i els pactes i obligacions que
en ell es contenen restin sense efectes, les parts compareixents acorden que
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat haurà de cessar immediatament en
l’ocupació dels terrenys conformats per part del espais lliures no edificables
situats a l’illa delimitada per l’Av. Isabel la Catòlica, C. Sant Rafael, C. Menéndez
Pidal i C. Vicenç Martorell, grafiats en el plànol que s’adjunta com a document
1 en color blau.
VUITÈ.- TRAMITACIÓ I PUBLICITAT
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Abans de la seva signatura, aquest conveni ha estat aprovat pel Plenari
Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
De conformitat amb la prescripció establerta a l’art. 104 del Decret
legislatiu1/2010, de 3 d’agost, del Text Refós de la llei d’Urbanisme, l’acord de
la seva aprovació serà publicat, dins del mes següent de la mateixa al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya; així mateix, el present conveni se
sotmetrà al tràmit específic d’informació pública pel termini d’un mes podent
ser consultat presencialment i per mitjans telemàtics.
Un cop signat serà tramès per l’Ajuntament de l’Hospitalet al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè sigui inserit en la
secció de convenis urbanístics de la pàgina de divulgació telemàtica del
planejament urbanístic.
NOVÈ.- JURISDICCIÓ
El present conveni té naturalesa jurídic-administrativa, per la qual les qüestions
relatives al seu compliment, interpretació, efectes i extinció són competència
de la Jurisdicció contenciosa administrativa, renunciant les parts a qualsevol
altre fur que els hi pogués correspondre.
I en prova de conformitat, els compareixents signen, per exemplar duplicat i a
un sol efecte, el present conveni en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.

SEGON.- SOTMETRE el Conveni Urbanístic aprovat al punt primer de la part
dispositiva del present dictamen, al tràmit específic d’informació pública i de publicitat
conforme disposen els articles 104 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, Text
Refós de la Llei d’Urbanisme i 26 del seu Reglament.
TERCER.- Transcorregut el termini d’informació pública i pel cas que no hi hagin
al·legacions ni suggeriments al respecte, s’entendrà aprovat definitivament per a la
seva posterior formalització.
QUART.- FACULTAR, indistintament, l’Alcaldessa o al Tinent d’Alcalde de l’Àrea
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament, tant àmpliament en
Dret com sigui possible, per a la signatura del Conveni Urbanístic aprovat en l’acord
anterior i per a quants actes a l’efecte siguin necessaris per a dur a terme el seu
desenvolupament.
QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a SOGIAL 99, SL.
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DICTAMEN 11.PER A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ ECONÒMICA
DEL “CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE
L’AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI”, PER A L’ANY 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICVE, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, i per tant va
ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, en sessió celebrada el dia 29 d’abril
de 2014, va acordar aprovar la minuta del “Conveni de col·laboració i encàrrec de
gestions entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, per a l’any 2014, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest
municipi”.
ATÈS que, posteriorment, el Ple municipal, en sessió de 19 de desembre de 2014, va
aprovar l’Annex II “Finançament del Conveni. Article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local” a l’esmentat “Conveni de
col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per a l’any 2014.
VIST que del contingut de l’acord quart de l’esmentat conveni, es desprèn que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen són les següents:
•

L’import del pagament fix inicial per serveis bàsics de l’Oficina, serà de 46.612
€.

•

L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
64.149 €€, que només es podrà incrementar en el cas que es justifiqui una
activitat superior per part de l’Oficina/Borsa, i en funció de les disponibilitats
pressupostàries..

VIST l’Informe emès per la Directora de l’Oficina Municipal d’Habitatge en el que es
detalla les despeses corresponents al cost del personal adscrit a l’esmentada
Oficina/Borsa per dur a terme els serveis mínims d’atenció ciutadana i
d’assessorament en matèria d’habitatge. Alhora que es relacionen els expedients
tramitats en atenció amb les tasques que es deriven de les funcions especifiques de
l’Oficina durant el 2014.
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VIST l’informe emès per l’assessor jurídic de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat i pel Cap del Servei d’Urbanisme, favorable aquest a l’aprovació de la
present liquidació econòmica.
VIST el pacte tercer, apartat 6, del mencionat Conveni relatiu a l’encàrrec de gestions
entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
subscrit el 30 d’abril de 2014, que preveu compensar les despeses de gestió de les
diverses línies d’actuació objecte d'aquell conveni, segons els paràmetres i imports
que s'estableixen en el pacte cinquè, segons el qual els pagaments de les
aportacions econòmiques previstes es tramitaran a favor de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que per Decret d’Alcaldia número 9382, de 12 de desembre de 2011, pel qual
s’acorda la divisió de l’administració municipal d’aquest Ajuntament en vuit àrees
executives, es determina que correspon a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme, i
Sostenibilitat, la direcció i gestió de l’oficina municipal d’habitatge així com l’activitat
de mediació en el mercat de lloguer privat per incrementar l’oferta de lloguer a preus
per sota del mercat, mediant entre propietaris i llogaters amb ingressos baixos
(garantia de lloguer just).
VIST l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local que preveu que correspon al Ple municipal l’atribució de l’acceptació de
les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres Administracions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la quantitat de SEIXANTA-QUATRE MIL CENT QUARANTANOU EUROS (64.149,00€) corresponent a la liquidació econòmica relativa al
“Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agencia de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, relativa a l’Oficina Local
d’Habitatge situada en aquest municipi”, per a l’any 2014, aprovat pel Ple municipal
en data 29 d’abril de 2014, conforme a la liquidació de serveis següent:

Serveis

Import per
expedient
tramitat – OLH

Pels serveis bàsics i generals d’atenció ciutadana i
d’assessorament en matèria d’habitatge
Gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat

46.612 €

Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb inspecció tècnica
Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa la inspecció
tècnica

Nombre de
Sol·licituds

Import

1

46.612 €

33 €

140

4.620 €

40 €

16

640 €

66 €

0

0€
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Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la
rehabilitació que inclou els informes tècnics previs a les
obres de rehabilitació d’edificis d’ús residencial
33 €

0

0€

40 €

0

0€

50 €

612

30.600 €

10 €

586

5.860 €

1153

11.530 €

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la
rehabilitació que inclou els informes tècnics previs a les
obres de rehabilitació d’habitatges
Gestió d’expedients de prestacions per al pagament del
lloguer
Gestió d’expedients de prestacions d’urgència especial o
d’expedients RBE vigents (segons Annex 1 del conveni)
Gestió de les Inscripcions al Registre de sol·licitants
d’habitatge amb protecció oficial, només per al cas de
disposar de Registre Propi

10 €

Subtotal

99.862,00 €

Quantitat màxima segons pacte 4 del Conveni

64.149,00 €

Diferència

35.713,00 €

TOTAL A ABONAR

64.149,00 €

S’incorporen al present acord els següents annexos:
Annex 1.- Tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat
Annex 2.- Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb inspecció tècnica
Annex 3.- Gestió d’expedients de prestacions per al pagament del lloguer
Annex 4.- Gestió d’expedients de prestacions d’urgència especial o d’expedients RBE
vigents
Annex 5.- Gestió d’inscripcions al registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció
oficial
SEGON.- SOL·LICITAR a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que, un cop
contrastades les dades relacionades en l’anterior acord, procedeixi al pagament de la
quantitat de SEIXANTA-QUATRE MIL CENT QUARANTA-NOU EUROS
(64.149,00€), aprovada a l’acord precedent, mitjançant ingrés al compte corrent
titularitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a l’entitat financera Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria amb número 0182-6035-44-0010015502.
TERCER.- SOL·LICITAR a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de conformitat
amb allò previst al pacte quart, lletra c), del “Conveni de col·laboració i encàrrec de
gestions entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, relativa a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi”, per a
l’any 2014, esmentat en l’acord primer, l’increment de l’aportació econòmica per part
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en la quantitat de TRENTA-CINC MIL SETCENTS TRETZE EUROS (35.713,00.-€), un cop justificada una activitat superior a les
previsions efectuades en aquell instrument per part de l’Oficina Local d’Habitatge
situada en aquest municipi.
QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Hospitalet, al Tinent d’alcaldia d’Espai Públic,
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d’Urbanisme i Sostenibilitat, al Servei d’Urbanisme, a la Secretaria General, a la
Tresoreria Municipal i al Servei de Comptabilitat d’aquest Ajuntament.
ANNEXOS

ACTIVITATS REALITZADES PER L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE
L’HOSPITALET CONTINGUDES A “CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC
DE GESTIONS ENTRE L’AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, RELATIVA A L’OFICINA
LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI”, SUBSCRITA EN DATA
30 D’ABRIL DE 2014, PER A L’ANY 2014.
ANNEX 1.- TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CÈDULES D’HABITABILITAT
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.

ANNEX 2.- TRAMITACIÓ DE CÈDULES D’HABITABILITAT, AMB INSPECCIÓ
TÈCNICA
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.

ANNEX 3.- GESTIÓ D’EXPEDIENTS D’AJUTS PER AL PAGAMENT DEL
LLOGUER
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.

ANNEX 4.- GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE PRESTACIONS D’URGÈNCIA ESPECIAL
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
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contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.
ANNEX 5.- GESTIÓ D’INSCRIPCIONS AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS
D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 12.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. M.R.R. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25€. EXP. SA 55/14 VR.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 5909/2014, de 17 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra l’imputat, per la comissió de pressumptes
infraccions a la normativa sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos (concretament per portat l’animal sense morrió a la via pública).
ATÈS que l’esmentada resolució, juntament amb la corresponent Proposta de
resolució, van ser deixats a la bústia del domicili de l’imputat el dia 30/7/2014.
ATÈS que, en data 4 d’agost de 2014, l’ imputat va ingressar un escrit d’al·legacions,
de resultes del qual es va decretar una suspensió del procediment per l’aportació, per
part seva, d’uns certificats veterinaris que acreditessin la impossibilitat del gos per
portar morrió.
VIST que, en data 17 de setembre de 2014, la Sra. Instructora va dictar Proposta
definitiva de resolució, a la qual es desestimen íntegrament les esmentades
al·legacions i s’imposa a l’imputat una sanció de 150,25.-euros per portar un gos
potencialment perillós sense morrió a la via pública.
VIST que en la part dispositiva de l’acord sancionador del Ple municipal de data 25 de
novembre s’ha produït un error material de transcripció de l’ esmentada Proposta
definitiva de resolució, consistent en posar “deslligat” o havia de dir “sense morrió”.
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VIST que el sancionat va fer un escrit, de data 11 de desembre de 2014, on
denuncia l’errada i sol·licita l’anul·lació de la multa per aquest motiu i que, pel seu
contingut s’ha de qualificar com a recurs de reposició contra el refrerit Acord del Ple
municipal de data 25 de novembre de 2014.
VIST que, d'acord amb l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, RJAP-PAC, modificada per la
Llei 4/1999, les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment,
d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o els aritmètics en els
seus actes.
ATÈS que, una vegada estudiat el recurs, es considera que el mateix haurà de ser
íntegrament desestimat pels motius que s’exposen a la part dispositiva.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 09.01.2015
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMERPRIMER.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs de reposició potestatiu,
interposat pel sancionat en data 11 de desembre de 2014 contra l’acord del Ple
municipal de 25 de novembre de 2014, per les raons ja exposades en el present
informe i que a continuació es reprodueixen:
L’errada produïda no es pot qualificar com a defecte de forma invalidant, sinó
com a errada material, atès que, de tota la documentació obrant en l’expedient es
conclou que el procediment es refereix sempre a la manca de morrió, per la qual cosa
resulta evident que s’ha produït un error de transcripció que, per altra banda, no
afecta ni a la qualificació ni a l’import de la sanció a imposar.
SEGON.- Rectificar l’errada material advertida en l’apartat Segon de la part
dispositiva de l’Acord del Ple municipal de 25 de novembre de 2014, rectificant-la en
el sentit següent:
On diu “deslligat”, ha de dir “sense morrió”.
MANTENIR en els seus propis termes la qualificació i imposició de sanció,
establertes en la part dispositiva l’acord del Ple municipal impugnat, de data 25 de
novembre de 2014, que queda com segueix:
1)

Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
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► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25-Euros
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

URGÈNCIES

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de conformitat
amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de la
urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmet a debat el punt següent.

En relació amb la proposta que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, primer hauríem de passar a votar la urgència, si no hi ha cap inconvenient,
votaríem tots la urgència i ara per al posicionament, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Iniciativa per Catalunya Verds votem favorablement en aquest dictamen i celebrem
que dins de la modificació de crèdit hi ha nombroses inversions educatives a la ciutat.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Votem a favor de la urgència i a favor del dictamen, tot i que tornem a lamentar,
doncs que un dictamen d’aquestes característiques ha arribat amb molt poc temps,
però trobem que es necessari que s’aprovi per poder-lo incorporar al pressupost, però
desitgem que això no torni a passar i que tinguem temps suficient per treballar
adequadament el dictamen.
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SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma vota a favor de la urgencia y nos abstenemos en el punto, decir lo mismo,
agradecerle a la Sra. Perea su llamada, pero claro, que nos envíe el dictamen a las
tres y media de esta tarde, pues lógicamente no nos gusta.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió votem a favor la urgència i ens abstenim també en aquest
sentit que ens arriben les coses tard i no tenim temps per poder aprofundir en el
tema.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Més del mateix, també ens abstenim en aquest dictamen,
no hem tingut temps de mirar-ho amb tranquil·litat i, evidentment, suposo que serà
per la urgència, però que, home, agrairíem que això no tornés a passar.

SRA. ALCALDESSA
Sí, a veure, jo en fi, demano disculpes en nom de l’Àrea, però com s’ha explicat a la
Junta de Portaveus, aquesta és una urgència com a conseqüència del tancament de
l’exercici 2014, que es va tancar aquesta mateixa setmana per part de la intervenció,
és una incorporació de totes les inversions que estan en marxa i que són necessàries
per no aturar la construcció o bé altres tipus d’inversions que es realitzen a la ciutat, i
demano disculpes perquè certament no s’ha tingut temps suficient per fer un anàlisi
detallat de cada una de les partides. No obstant això, en fi, tenen tots la informació i
jo en nom de, en fi, de l’Àrea brindo a què la Sra. Perea, si és necessari, pugui ajudar
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a entendre cada una de les partides si hi ha qualsevol dubte o aclariment que s’hagi
de realitzar i li demano a la Sra. Perea que, en la mesura de les possibilitats, ja
sabem que estem sempre anant fins a l’últim moment, doncs que no torni a portar-se
cap modificació de crèdit d’urgència en el Ple de l’ajuntament.
Passaríem ja a la segona part del Ple.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

URGÈNCIA 1.REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6;
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 30 I
31/2015 DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Vist l’informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment diu:
“INFORME FAVORABLE CONDICIONAT a l’adequació de la qualificació de
l’expedient en la modalitat de baixa per anul·lació/crèdit extraordinari en concordança
amb el dictamen.” No obstant això, es dóna compte del dictamen que es transcriu
seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 12
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas,
Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de modificació de crèdits en la modalitat de
Baixes per anul·lació/crèdits extraordinaris d’acord amb el que es preveu a l’article
175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA :
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PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 6 del pressupost de
l’ajuntament per a 2015, corresponent a l’expedient 30 i 31/2015 en la modalitat de
Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (2.239.830,52 euros) d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
100.360.395,63
0,00
0,00 100.360.395,63
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
6.798.717,14
0,00
0,00
6.798.717,14
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
24.844.681,49
0,00
0,00 24.844.681,49
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
76.680.423,60 3.400.631,36
0,00 80.081.054,96
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.965.825,00
0,00
0,00
2.965.825,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
0,00
0,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.567.957,14
0,00
0,00
8.567.957,14
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 12.689.121,86
0,00 12.689.121,86
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
TOTAL
227.218.000,00 16.089.753,22
0,00 243.307.753,22
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.612.502,21 3.567.711,44
89.417.484,55
365.205,67
5.559.000,00
-68.000,00
14.778.056,10
754.324,72
300.000,00
0,00
9.753.129,70 10.991.667,09
6.510.000,00
478.844,30
5.014.827,44
0,00
17.273.000,00
0,00
227.218.000,00 16.089.753,22

0,00 82.180.213,65
0,00 89.782.690,22
0,00
5.491.000,00
0,00 15.532.380,82
0,00
300.000,00
-58.877,33 20.685.919,46
58.877,33
7.047.721,63
0,00
5.014.827,44
0,00 17.273.000,00
0,00 243.307.753,22

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DICTAMEN 13.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL
PERIODE 19/1/2015 A 13/2/2015 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 238 AL
1136.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels
decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents d’alcaldia i regidors
de govern en l’exercici de les competències delegades que comprenen del núm. 238
de data 19 de gener de 2015 al núm. 1136 de data 13 de febrer de 2015.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

En relació amb el Despatx Oficial Junta de Govern Local, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Sobre los acuerdos de Junta de Gobierno Local queríamos
mostrar nuestra disconformidad y pedir una explicación pública en uno que, pese a
que nos damos por enterados del acuerdo, al ver el expediente, pues no vimos que
hubiese explicación suficiente para subirle a una persona 10.000 euros al año el
salario, con un salario que ya nos parecía suficientemente alto, y no vimos la
explicación suficiente para subir esa cantidad que nos parece desorbitada, en una
persona que además, pues bueno, es innegable que está vinculada en este caso al
Partido Socialista, y lo que no entendemos por ningún lado es esta subida tan
abusiva y encima, claro, sin una explicación allí más que tiene que asumir ahora unas
funciones del L’Hon que no consideramos que sea un proyecto por el que se tiene
que cobrar 60.000 euros al año en su dirección, entonces simplemente, pues mostrar
nuestra disconformidad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, intentaré ser breu, però sí que exigeix una mica l’explicació d’aquest expedient.
Anem a veure, aquesta persona estava realitzant unes funcions, vostès saben que
des de l’any 2010 no podem contractar, no és fàcil accedir a tenir nous treballadors
municipals, tot el contrari, per part del govern del Partit Popular se’ns prohibeix en
termes generals poder contractar, de manera que a mesura que ens trobem amb
noves jubilacions o canvis de destí, doncs els treballadors han d’assumir funcions que
estaven assumint d’altres treballadors. És a dir, la reducció de la plantilla o dels llocs
de treball, implica necessàriament que els diferents treballadors municipals, siguin del
partit que siguin, i no m’agradaria que fes afirmacions insidioses que pretenen
desvirtuar la realitat del que és, siguin del partit que siguin, el cert és que puguin fer
les feines que els hi corresponen.
En aquest cas, els hi diré que el Sr. en concret, el treballador en concret, assumeix
funcions del seguiment de la implantació de la participació a la ciutat, és a dir,
seguiment de consells de districte, convocatòries, etc, consell social de ciutat,
assumeix el seguiment dels plans territorials i assumeix, evidentment, doncs tota la
implantació que estava assumint el treballador que, com a conseqüència de la vacant
a la gerència de La Farga, va haver d’assumir. És a dir, un treballador es trasllada a
un altre lloc i n’hi ha un altre que assumeix les funcions de tots dos, això vol dir que,
com a conseqüència d’això, l’increment que suposa per aquest treballador són 700
euros al mes, i és així, són 700 euros al mes bruts, jo no sé com ho calculen, però
això és així, abans es pagava un sou que era el del treballador que marxa al nou lloc
de treball i, en aquest cas, aquest Sr. cobra el seu sou més un complement per
assumir funcions que fins ara estava realitzant un altre treballador. Dit això, és un
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complement com a conseqüència d’assumpció d’aquestes funcions, el dia que
desapareguin aquestes funcions, doncs deixa de cobrar aquest complement.
Cal dir que no és només aquest cas, a la Corporació hi ha d’altres casos, com per
exemple un lletrat municipal que assumeix les funcions de la secretaria del Tribunal
Econòmic-Administratiu que és un òrgan nou i, com a conseqüència d’això se li
complementa el seu sou amb un complement, lògicament perquè assumeix més
funcions. És a dir, no s’ha fet res extraordinari, ni res que no sigui necessari pel
normal funcionament de l’organització. Res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, a mí la subida de salario de 800 euros al mes me parece una subida…, usted la
ha dado como diciendo es que son 20 euros, pero hombre, 800 euros al mes de
subida de salario, teniendo un salario alto, pues a nosotros por esta nueva asunción
de funciones que usted ha explicado de seguimiento de los consejos de distrito,
seguimiento de varias cosas, pues bueno, pues nos sigue pareciendo desmesurada,
y 800 euros al mes de subida de salario, hombre, es mucha subida, que lo ha
plantado como si fuese un solo 800 euros. De afirmación insidiosa nada, hombre, es
una persona que públicamente ha estado en cargos públicos del Partido Socialista,
entonces, es una cosa que llama la atención, entonces juntas una cosa con la otra,
pues si usted dice que es insidioso, pues nosotros lo vemos insidioso en el otro
sentido, precisamente que sea esta persona. Entonces, pues decirle eso, que por
mucho que son cosas muy genéricas las que usted ha dicho de seguimientos,
seguimientos, consideramos que la subida es desmesurada.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Molt breument. Le insisto, antes había dos sueldos, ahora hay uno con un
complemento de 700 euros, no hay nada más. De todas maneras, Sr. Ordóñez, le
diré que el expediente estaba a disposición de usted, es el primer requerimiento que
me hace de informació, le podría haber explicado con tranquilidad, ya lo he hecho en
los medios de comunicación, pero a usted le podría haber explicado aquellas cosas
que usted no acaba de entender. Yo creo que debería mirarse bien el sueldo, porque
no es lo que estaba usted diciendo, ni lo que yo creo que pretende hacer ver.
Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, sobre aquest tema també?

SR. MONRÓS
Sí, jo volia manifestar que, més enllà que es manifesti que ens estalviem un sou
d’una persona, que en algun aspecte em pot semblar bé, lògicament, el que, torno a
repetir, trobo desmesurat aquest augment de 700 euros amb el salari que ja té, a més
a més, és una persona que està vinculada al Partit Socialista, més enllà que ha estat
regidor durant molt de temps d’aquest Consistori, per tant, la manifestació que si 700
euros és poc o molt, jo crec que els 700 euros en aquests moments és superior al
salari mínim interprofessional que té aquest país, per tant, a “bote pronto” a mi em
sembla molt com a pujada, respecte del salari que ja està cobrant.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo crec que la Sra. Perea ja ha explicat, en fi, les raons, vostès ja s’han
manifestat i, en tot cas, estàvem ja a l’apartat de les mocions dels grups polítics i
s’havia fet lectura de la primera moció que fa referència a l’ERO, al rebuig de l’ERO
d’extinció i de recolzament a la plantilla de l’empresa ANOVO que afecta a la seva
planta a l’Hospitalet.
DICTAMEN 14.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 4 DE 27 DE GENER DE 2015 I NÚM. 5, 6 I 7 DE 3, 10
I 17 DE FEBRER DE 2015, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.

Les sessions són les corresponents als números 4 de 27 de gener de 2015 i números
5, 6 i 7 de 3, 10 i 17 de febrer de 2015, respectivament.
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

PSC-PM, PP, CiU, PxC, EUiA, ICV-E

En relació amb la moció presentada pels grups polítics municipals del PSCPM, PP, CiU, PxC, EUiA i ICV-E, número 15, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Ja que tinc la paraula i tal i com hem acordat a la Junta de Portaveus, no és habitual
ni que jo faci la presentació d’una moció, ni tampoc és habitual ni és, en fi, avui tenim,
em sembla que són 15 o 16 mocions, tampoc és habitual ni normal que tots els grups
polítics que tenen representació en aquest Consistori, ens posem d’acord per
defensar un tema com és aquest. Per tant, és una moció totalment consensuada, en
aquest cas, volem deixar les diferències polítiques que evidentment existeixen i que
desprès, en el debat es posaran de manifest, però volíem que més enllà d’aquestes
diferències, que els treballadors, les més de 100 famílies que estan afectades, que
també hi ha ANOVO, EUROTERMINAL, ORANGE i tot el sector de les
telecomunicacions, sabessin que des del Consistori, des de l’ajuntament de
L’Hospitalet, estem totalment en contra de l’anunci que es va realitzar fa unes
setmanes, sobre el tancament de la planta que té el grup ANOVO a la nostra Ciutat.
Sembla una mica incongruent, que en aquest moments que estem a pocs dies de
celebrar un esdeveniment important a la nostra ciutat, la celebració del “Mobile World
Congress”, que es realitza a la Fira Gran Via, a la nostra ciutat on durant aquests
dies, tant l’Hospitalet com Barcelona, tota aquesta realitat metropolitana es
convertiran a l’epicentre de la tecnologia, sembla una mica, jo diria surrealista o
sembla, fins i tot, molt difícil, entendre que en aquests moments, una empresa
precisament d’aquest sector, doncs es plantegi tancar les seves instal·lacions a la
nostra ciutat.
S’ha de dir que s’han mantingut diferents reunions amb el treballadors, amb el comitè
i amb el sindicat, amb els responsables d’ANOVO, d’EUROTERMINAL, que s’han fet
diferents reunions també o contactes i converses amb ORANGE i continuo pensant o
continuem pensant, desprès de totes aquestes reunions i converses que aquest ERO
d’extinció no té sentit, no té raó.
Tant l’ajuntament com la Generalitat de Catalunya i en fi, en aquest cas, m’atreveixo
a parlar, també en nom del govern de la Generalitat de Catalunya, que també hem
estat en contacte sobre aquest tema, estem convençuts que aquesta situació, doncs
ha de tenir una sortida que no pot ser d’altra manera, si no és negociada i ha de tenir
una sortida en el que intentem, per tots els mitjans, que l’activitat productiva i els llocs
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de treball, si no és el 100% amb un percentatge, com a mínim, acceptable per part
dels treballadors, es pugui mantenir.
En aquest moments, s’estan fent encara moltes gestions, per tant, estem no al final
de res, estem treballant tots, el comitè d’empresa, els sindicats, també les
institucions, crec que no és moment encara de tirar la tovallola, crec que des d’aquí,
des de l’ajuntament, el que volem donar als treballadors en primer lloc, són ànims per
continuar lluitant per als vostres llocs de treball, volem dir-vos que ens teniu a tots, a
tots els grups polítics i a tot el Consistori, al vostre costat i espero que aquest esperit
que hem treballat dins d’aquesta casa, dins de l’ajuntament, sigui l’esperit en el que
continuarem treballant en el futur.
L’esperit que representa la moció que és una moció conjunta, una moció
consensuada, una posició d’unitat sense partidismes, sense fer servir aquest cas, per
entrar en debat entre els grups polítics, i també, dir-vos que l’únic objectiu que tenim
tots és que no perdeu els llocs de treball que avui teniu. Per tant, el que us volem
traslladar és això, és molta força, la força que nosaltres podem representar que és la
força dels ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet, i és la força de la vostra ciutat, això
és el que us volíem di.
Farem una excepció, ho hem comentat abans d’entrar en el Ple, com aquesta és una
posició col·lectiva, conjunta de tots els grups polítics, i degut que hi ha també una
paraula demanada per Comissions Obreres, per part del sindicat que us representa,
perquè pugueu vosaltres, com a comitè, doncs parlar i expressar el que considereu,
en fet una excepció i procedirem a passar a l’últim punt de l’ordre del dia, en aquest
moment i, per tant, us donaríem ara la paraula, demano el micròfon, perquè ells
puguin ara expressar el que creguin oportú. Molta força i molta sort.

DAVID PETIDIER
Hola buenas tardes, soy David Petidier, miembro del comité de ANOVO
EUROTERMINAL. Ante todo dar las gracias, por la moción de apoyo, a todos los
miembros, sobre todo a la Alcaldesa Núria Marín, por los esfuerzos que ha estado
haciendo, el trato que ha tenido con ORANGE y la presión que nos consta que sigue
haciendo.
En este momento, estamos en una situación muy difícil, porque nos quedan
solamente dos días de negociación. La empresa está muy estancada, ha abierto una
pequeña pestaña a la hora de querer dejar un pequeño embrión, como le llaman
ellos, del centro, de unas 20 personas, que eso para nosotros no es un embrión, es
una tiendecita, y estamos bastante ofendidos con esta posición de la empresa.
Qué decir que no hayamos dicho antes, la multinacional ANOVO junto con ORANGE,
su intención es centralizar toda la industria de Cataluña en este sector y llevársela a
Madrid, esto a día de hoy sólo nos afecta a nosotros, pero el día de mañana quizás la
Fira de Barcelona, que está aquí, en dos días, o sea, puede ser que más adelante no
sea aquí.
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Estamos pasándolo bastante mal todas las familias, estamos muy nerviosos. La
dirección de ANOVO se postula y da la cara en el Parlamento y en el Ayuntamiento,
llorando que no pueden hacer nada, porque ORANGE no les da lo que tenían perdido
el contrato, tienen pérdidas, tenemos constancia de que las pérdidas que están
presentando, son las pérdidas que ellos mismos han causado.
Que en su momento cuando ANOVO Madrid, estaba muy mal, ANOVO
EUROTERMINAL cedió faena de ORANGE para poder soportar a ANOVO Madrid, y
ahora que nosotros que estamos en un mal momento, no sólo no nos aportan faena,
sino que siguen creciendo y se escudan en ORANGE.
Y que hacemos un grito de, como decir, de solidaridad, sobre todo, además de a los
miembros, a la Generalitat, que esta multinacional tiene más contratos con más
operadores, entre otros, VODAFONE, que sabemos que tiene un contrato vigente
con la Generalitat, para que nos ayuden, que pellizquen para poder aportar algo de
verdad.
Y os invitamos a todos a estar el día 2, que estaremos en la Fira de Barcelona, desde
las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, haciendo notar que seguimos luchando y
que queremos sobrevivir en Hospitalet. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara procediríem a fer un torn a tots els grups polítics, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sra. Alcaldessa, vivim des d’Iniciativa per Catalunya Verds, vivim amb molta
preocupació la decisió d’ORANGE i d’ANOVO, del tancament de la vostra empresa i,
especialment, la preocupació per la pràctica d’ANOVO que ha anant buidant de feina,
de contingut i de projectes a la seva seu a l’Hospitalet. És un fet que, al nostre parer,
és un fet discriminatori i de poca eficàcia i eficiència, donat que hi ha a l’àrea
metropolitana milions i milions de mòbils, que en comptes d’anar a Madrid, doncs es
podrien reparar directament a la nostra ciutat.
Per tant, mostrem la nostra solidaritat amb els treballadors, amb les accions que
decidiu, crec que és poc intel·ligent també per part de l’empresa, doncs, situar
aquesta situació de conflicte just a les portes del Mobile World Congress i, en tot cas,
estarem al vostre costat en les decisions que prengueu de mobilització, i és cert que
una de les accions podria ser fins i tot portar aquesta moció a l’estand d’ORANGE al
Mobile World Congress, perquè crec que, en definitiva, si l’empresa no tira enrere i
ANOVO i ORANGE no donen peu a satisfer les vostres demandes, doncs crec que
serà un greuge molt import per les 106 famílies que representeu.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Salmerón

SR. SALMERÓN
Gracias Alcaldesa. Bien, bueno mostrar, obviamente sumarnos a la solidaridad con
las 106 familias que estáis en esta situación. Yo creo, creemos que esta moción tiene
una fuerte carga simbólica y lo tenéis que utilizar como un elemento más en la
movilización y en esa negociación, tiene significado, no tenemos capacidad para
cambiar las cosas, pero sí que tiene el valor simbólico de que la institución del
Ayuntamiento de la ciudad, el Pleno está de vuestro lado, en ese pulso con la
empresa y, por tanto, tenéis al Ayuntamiento de vuestra parte y, por tanto, la
representación de la ciudad de vuestra parte, para ese pulso en el que quedan
todavía dos días de intensas negociaciones, en el que todo el mundo tiene que poner
toda la carne en el asador.
El día 2, pues recogemos el guante y estaremos ahí con vosotros, por supuesto.
Decir que es absurdo, como se nos explicaba en la reunión, que una empresa que es
competitiva, que produce, que funciona, pues esté en esta situación, una muestra
que tenemos aquí al lado de casa de este capitalismo salvaje, sin alma, que sólo
tiene en cuenta las cuentas de resultados y que siempre quiere más, que no se
conforma, que esa avaricia que es la que ha roto el saco en otras ocasiones, aquí se
demuestra una vez más.
Y decir también, apelar en ese sentido a la responsabilidad de todos, desde este
Pleno y desde la modestia también a la empresa ORANGE, sabemos que están en
conversaciones, y apelamos también a la responsabilidad de ORANGE, en el sentido
que piense no solamente en esas 106 familias que están implicadas en esta
situación, sino al conjunto de los clientes y usuarios de ORANGE que hay en
Hospitalet. Por tanto, yo creo que los clientes y usuarios de ORANGE vamos a estar
también muy atentos sobre cómo evolucionan las cosas y cómo también, pues
podemos intentar revertir esta situación, y que a las puertas del Mobile World
Congress no seamos noticia por el despido de 106 trabajadores.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, la verdad que poco más de lo que se ha dicho, la verdad es que desde
Plataforma os queremos animar en vuestra lucha, os queremos ofrecer todo el apoyo
y creo que aquí todo el Consistorio, como decía la Alcaldesa, más allá de las
diferencias políticas, estamos de acuerdo en esto. Y un poco mostrar, bueno, mostrar
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que vuestra lucha es la lucha de mucha gente, que al final tenemos que luchar contra
las consecuencias que son pues todo ese tipo de políticas que hay ahora
neoliberales, de deslocalizar empresas, que al fin y al cabo lo que os hacen a
vosotros, en el fondo, quizás sólo sea un primer paso para acabarse llevando las
empresas, vete tú a saber a qué país del tercer mundo, aprovechar a pagarles dos
duros a esa gente, y donde las empresas, pues desgraciadamente sólo están
buscando priorizar los beneficios económicos, antes que el bienestar de las familias,
que tendría que ser lo importante.
La verdad es que consideramos importante esta moción, que la hayamos hecho
todos los grupos, veréis que aquí, pues bueno, el debate político suele ser muy
intenso, y creo que es importante que lo hagamos todos para que las empresas, pues
vean que no sólo sois 106 persones o sólo, entre comillas, 106 familias, sino que
vean que los representantes de la ciudadanía de vuestra ciudad, pues os apoyamos,
y para que vean eso, que no sólo sois 106 personas, sino que toda la ciudad, pues
estamos en contra de esta decisión que han tomado y, pues bueno, pues por
supuesto que nosotros pasaremos el día 2 a apoyaros y para todo lo que necesitéis
pues tenéis nuestra mano tendida.

SRA. ALCALDESSA

Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Des de Convergència i Unió el que ens hagués agradat és no haver de presentar en
el seu moment aquesta moció, i no haver d’arribar al consens polític las sis forces,
perquè això, en aquest cas, significa que és una mala cosa, no? Sobretot per
aquestes 106 persones, aquestes 106 famílies, la majoria de l’Hospitalet, que es
veuen afectades per aquesta situació.
Com deia el company Salmerón, és una moció carregada en part de simbolisme
perquè en el punt quart del que demanem vull dir, hi ha coses que són molt difícils
d’assolir o casi impossibles, però ho fem sempre des de la pressió i des de la
constància, que conjuntament el que volem és això, que aquesta empresa de
l’Hospitalet es mantingui, mantingui els seus llocs de treball, mantingui que aquestes
famílies puguin continuar gaudint d’aquest lloc de treball i en això estarem fins al final,
més enllà de los nostres limitacions.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. del Rio.
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SR. DEL RIO
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular lamentamos la situación en la que
se encuentran los trabajadores de la empresa EUROTERMINAL TELECOM, una
situación producida, como bien se sabe, por una decisión empresarial de la compañía
ANOVO, de reorganizar su estructura en España, cerrando sus instalaciones en
Hospitalet y dejando en la calle, lamentablemente, a 106 trabajadores. Una decisión
que no entendemos, no lo entendemos porque el centro de Hospitalet tiene una alta
productividad, que ofrece una excelente calidad de servicios y además presenta
beneficios, por lo que la empresa es rentable. De forma que la decisión de ANOVO
de cerrar sus instalaciones en Hospitalet, dejando a sus trabajadores en la calle,
sinceramente no la entendemos, no la comprendemos, no la compartimos.
Por todo ello, mostrarles todo el apoyo del Partido Popular, mostrarles como nos han
pedido, nuestra solidaridad, y todo el Consistorio, como pueden ver, se opone al
cierre de la empresa. Y desde nuestro grupo político apoyamos al Ayuntamiento y a
la Generalitat, en aquellas medidas que considera oportunas para que ningún
trabajador de EUROTERMINAL se quede en la calle.

Essent les 19 hores, abandona la sessió la Sra. Meritxell Borràs i Solé, regidora del
grup polític municipal de Convergència i Unió.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé hi ha dos raons fonamentals perquè estiguem amb
vostès en aquesta reivindicació. La primera d’elles és que els necessitem, necessitem
una estructura industrial, no només per cultura, que és molt important, per cultura de
treballadors que té aquesta ciutat, sino perquè aquesta ciutat necessita aquesta
activitat industrial, la que fam vostès. Dóna el valor afegit i, al mateix temps,
substitueix a les velles industries que teníem, molt més contaminants i que avui en
dia no existeixen.
I la segona raó, la més important, és perquè n’hi ha 106 persones que tenen els seus
llocs de treball en joc. Una empresa que ha tingut que ha passat d’una facturació
aproximada de cinc milions i mig d’euros en el 2010, a tretze milions dos-cents mil
milions d’euros, no pot estar tan malament com diuen. Ara n’hi ha estratègies
d’algunes empreses, que es concreten en el trasllat de part de la producció, que és el
que els ha passat a vostès. Bé, se’ls hi haurà de dir a aquesta empreses que no són
benvingudes, almenys per part d’alguns grups polítics, jo parlo pel meu, pel grup
socialista.
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Dit això, subscriure la moció i recordar que algunes situacions també són producte
d’algunes reformes legals, no oblidem rés. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Bueno, yo creo que, en fin, ha quedado claramente expuesta vuestra
posición, desgraciadamente a fecha de hoy nos encontramos aquí, en el Pleno del
Ayuntamiento, y necesariamente teníamos que hacer esta moción, aunque,
evidentemente, lo que nos gustaría a todos es que no nos tengamos que volver a ver
en estas manifestaciones y que durante estos días que quedan hasta el día 27, se
pueda resolver esta cuestión.
Si no es así, evidentemente, en fin, cogemos vuestra llamada y vuestro llamamiento a
que continuemos luchando, os lo he dicho, os lo dije desde el primer momento, lo he
dicho en público, lo he dicho en privado y hoy, en fin, delante de todos, reitero el
compromiso del Ayuntamiento, el compromiso de todas las fuerzas políticas, para
apoyaros en estos momentos, que entendemos son momentos muy duros para todos
vosotros, para todas vuestras familias, momentos de nervios, momentos que
seguramente nadie hubiera imaginado, pero que desgraciadamente están
sucediendo. Y lo único que puedo deciros es que estamos ahí, que no estáis solos,
que nos vais a tener a vuestro lado, hoy, mañana, hasta el día 27 y si
desgraciadamente el tema no se puede resolver antes del día 27, nos tendréis el 28,
el 29, bueno, el 29 no, porque no existe, al menos este año de febrero, pero nos vais
a tener apoyándoos para dar todo el apoyo y toda la cobertura que sea posible.
Insisto en que todavía no está todo perdido, no tenemos que tirar la toalla, creo que
todavía se están produciendo gestiones, que se producen, en fin, algunas públicas,
otras más discretas y que entendemos que algunas de ellas es posible que puedan,
en fin, cambiar la situación que hoy tenemos. Por tanto, esperemos y confiemos
también, en que todas esas gestiones puedan llegar y puedan llevaros a daros una
buena noticia y que antes de que se produzca el congreso mundial de telefonía móvil
en nuestra ciudad, pues vosotros podáis tener garantizado vuestro puesto de trabajo.
Sino allí nos veremos y, evidentemente, nos veremos ¿de acuerdo?
Sí Sra. Secretària, ara continuem amb total normalitat ja, el Ple, moltes gràcies.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 15; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 15.- DE REBUIG A L’ERO D’EXTINCIÓ I DE RECOLZAMENT A LA
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’EMPRESA ANOVO (EUROTERMINAL) QUE
AFECTA A LA SEVA PLANTA DE L’HOSPITALET.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que Anovo és una multinacional francesa especialitzada en la prestació de
serveis a companyies d'informàtica i telecomunicacions.
ATÈS que Euroterminal Telecom S.A, al carrer de la Botànica, 125 de l’Hospitalet, va
ser creada l'any 2000 per empresaris locals, i s'encarrega des de fa 14 anys de la
reparació de mòbils de la companyia Orange. Ho va fer de manera exclusiva fins que
Euroterminal va ser adquirida per Anovo al 2012.
ATÈS que la francesa Anovo va repartir, des de 2012 la càrrega de treball amb el seu
centre de Madrid, però la delegació catalana va seguir rebent només els encàrrecs de
l'operadora Orange.
ATÈS que en 2013, Anovo va reorganitzar la seva estructura a Espanya i tant
Euroterminal Telecom com Anovo Ibèrica Madrid van ser absorbides per Anovo
Comlink* Espanya.
ATÈS que el passat dijous 22 de gener fonts sindicals de l'empresa hospitalenca van
confirmar que grup Anovo va anunciar als 106 empleats de la companyia la seva
decisió de tancar les instal·lacions de L'Hospitalet i acomiadar tota la plantilla a través
d'un ERO d'extinció.
ATÈS que segons fons sindicals la direcció de la firma va anunciar al comitè
d'empresa, que l'empresa Orange va establir com a requisit en l'últim concurs de
serveis, que les licitadores s'havien d’ubicar a Madrid per reduir els temps d'espera
per als seus clients.
ATÈS que fins ara, els aparells per reparar eren rebuts a la seu de Anovo a Madrid
que els traslladava a l'Hospitalet per a la seva reparació. Un cop reparats, el centre
de l'Hospitalet els tornava de nou a Madrid perquè des d'allà s'enviessin de tornada
als usuaris.
ATÈS que el Comitè d’Empresa de Euroterminal Telecom va explicar en un
comunicat diu que la direcció al·lega com a raons de l’ERO d’extinció, que és la
política de l'operador de telefonia Orange la que exigeix a les noves licitadores de
reparació i logística la seva ubicació a la Comunitat de Madrid per atendre tot el
mercat nacional, el que deixa al centre de Barcelona fora de la licitació.
ATÈS que el Comitè d’Empresa ha manifestat que el grup Anovo, propietari
d’Euroterminal, fa diversos anys que potencia el centre de Madrid en detriment del de
l'Hospitalet, una decisió arbitrària per part del grup, perquè és segons expliquen “es
reconegut, dins del mercat de reparacions de mòbils, que el centre de l’Hospitalet té
la més alta productivitat i qualitat de lliurament de tot l'Estat espanyol”.
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VIST que les darreres dades econòmiques, abans de que l’empresa fos adquirida per
Anovo al 2012, són que Euroterminal tenia una xifra de negoci de 13,24 milions
d'euros i un benefici de 277.195 euros.
VIST que segons fons sindicals el plantejament de l’ERO amb les raons que al·lega la
direcció no tindrien rao amb fonament, ja que les instal·lacions de Anovo a Madrid
presten servei a les altres dues grans operadores (Vodafone i Movistar) mentre la
planta de L'Hospitalet només i sempre ha donat servei en exclusiu a l'operadora de
telecomunicacions Orange.
ATÈS que donades les raons explicades pels treballadors de Euroterminal Telecom,
no entenem la decisió del grup Anovo, que justifica en les polítiques estratègiques de
l'operador Orange el tancament del centre de l'Hospitalet malgrat la seva alta
productivitat i rendibilitat.
Per tot l’anterior, els grups polítics municipals del PSC-PM, PP, CiU, PxC, EUiA, ICVE, proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Rebutjar el tancament de la planta d’Euroterminal del grup Anovo a la
ciutat de L’Hospitalet.
SEGON.- Donar suport als treballadors i treballadores en les accions i reivindicacions
per aconseguir instar l'empresa a fer enrere l’ERO i pel manteniment de l'activitat
productiva i els llocs de treball en la planta de l’Hospitalet.
TERCER.- Donar suport al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat en la
seva intervenció urgent en aquest cas mediant entre les empreses Anovo i Orange
Espanya per evitar l’ERO d’extinció i a buscar una solució negociada que garanteixi la
continuïtat de la planta i els llocs de treball.
QUART.- Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació, en cas que el tancament
sigui inevitable, exigir a l’empresa ANOVO la recol·locació dels treballadors i
treballadores amb, com a mínim, les mateixes condicions que tenien actualment o
que es garanteixin unes indemnitzacions acordades amb els representants dels
treballadors per aquells que no desitgin ser recol·locats.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció al Comitè d’Empresa d’Euroterminal
Telecom ANOVO, a Orange Espanya, a Anovo Comlink Espanya, al Departament
d’Empresa i Ocupació, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a CCOO
de L’Hospitalet.

PSC-PM, CiU, EUiA, ICV-E

MOCIÓ 16.-

DE SUPORT AL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.
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(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

PSC-PM, CiU, ICV-E

En relació amb la moció presentada pels grups polítics municipals del PSCPM, CiU, i ICV-E, número 17, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Per a la presentació d’aquesta moció té la paraula el Sr. Monrós, sí, és la número 17.

Essent les 19.08 hores, abandonen la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Sr. José Javier Díez
Crespo i la Sra. Sonia Esplugas González, regidors del grup polític municipal del
Partit Popular, i el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor del grup polític municipal de
Plataforma per Catalunya.

SR. MONRÓS
Sí, la moció de suport a les associacions sense ànim de lucre, el que en el seu dia es
va aprovar amb la nova Llei de l’impost de societats, la Llei 17/2014, ha introduït uns
canvis substancials aplicables a partir del gener del 2015, en que totes una sèrie
d’entitats sense ànim de lucre, majoritàriament aquí la ciutat de l’Hospitalet, d’àmbit
social, cultural, cívic i esportiu, de mares i pares i veïns, es veuen abocats, si els seus
ingressos no superen els cent mil euros anuals, a fer una declaració d’impostos de
societats, a fer tota una sèrie de tràmits administratius que compliquen, bé,
inassumibles, bé inassumibles, de molta complexitat per aquestes entitats, i que
suposaran un cost per a elles el haver-ho de fer.
El que demanem és la supressió d’aquesta Llei, en el seu moment, crec que el
ministre Montoro va fer verbalment, en algun moment ha dit que prendria en
consideració una esmena que va fer el grup de Convergència i Unió al Senat, però a
hores d’ara, vull dir, continuem igual, no s’ha traduït en un canvi normatiu. Pensem
que aquesta Llei s’ha d’entendre, vull dir que quan estem parlant d’aquestes petites
entitats, aquestes petites associacions, se les considera com una empresa al us, per
dir-ho d’alguna manera, quan moltes d’elles tenen unes limitacions econòmiques i, a
més a més, unes activitats molts concretes, de poquíssimes operacions contables al
llarg de l’any, motivades a vegades per material que compren o alguna activitat que
fan, i el que fa l’Administració, el Govern estatal, és posar-les al igual que empreses
normals i fer que tot això es compliqui.
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Nosaltres pensem que la transparència en aquestes entitats és bona, això és
correcta, vull dir, que facin tot aquest tipus de declaracions, però tal i com estan
establertes en aquesta Llei, pensem que és complicar les coses, complicar i fer
exigències d’un gran nivell i entenem que això, vull dir, s’hauria de retirar, perquè no
podem comparar tot una sèrie d’empreses amb aquestes associacions molt petites,
en molts casos, com és el cas de la ciutat de l’Hospitalet.

Essent les 19.10 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Per al posicionament o es reparteixen la moció? Posicionament, li tocaria al Sr.
Salmerón, disculpi, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Esquerra Unida i Alternativa votem a favor de la moció, pensem que és de total
justícia i donem suport a totes les reivindicacions, en aquest sentit, de les ONG i de la
societat civil.

SRA. PEREA
Molt bé, gràcies, per Plataforma per Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
A favor de la moción.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. del Río, tiene usted la palabra.

SR. DEL RÍO
Gracias. Votamos en contra, consideramos que desde el Ministerio se ha hecho un
esfuerzo importante, en el sentido de que aquellas entidades sin ánimo de lucro, con
ingresos inferiores a cincuenta mil euros, pues no van a presentar el impuesto.
Además, el propio ministro ya ha dicho, ha anunciado, que se van a considerar
aquellas entidades que también pueden tener problemas efectivos o problemas
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reales, para cumplir su obligación fiscal, y tal y como ha mencionado el representante
de Convergència i Unió, también se van a estudiar aquellas otras opciones que
presenten otros grupos políticos, en este caso fue en el Senado, para intentar
incorporarlo. Gracias.

Essent les 19.12 hores s’incorporen a la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Sr. Daniel Ordóñez
González, regidor del grup polític municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Monrós, vol la paraula o deixem aquí el debat?

SR. MONRÓS.
A veure, el tema és que com vostè a dit, Sr. Juan Carlos del Río, la paraula del Sr.
Montoro, ha dit una sèrie de coses, però el que aquí estem demanant és que
efectivament aquestes paraules es tradueixin en fets, és a dir, rectificació i si es
produeix la rectificació, benvinguda sigui. Com que en aquests moments no hi ha
rectificació, per això presentem la moció i per això la estem presentant i votant en
aquest sentit, favorablement, vull dir, no és un altre motiu. A mi m’agradaria, com he
dit abans, igual que a la moció anterior, no haver-la de presentar, perquè aquesta
paraula del Sr. Montoro es tradueix en fet, com que no és així, ens mantenim en la
posició i la votem favorablement, perquè pensem que és un greuge comparatiu per
aquestes entitats.

SRA. PEREA
Molt bé, doncs, queda aquí el debat, Sra. Secretària passem a la següent moció.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 17; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 17.- DE SUPORT A LES ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
DAVANT LES COMPLICACIONS DE LES OBLIGACIONS TRIBUTARIES EN BASE
A LA NOVA LLEI D’IMPOST DE SOCIETATS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i del representant
de PxC, Sr. Sánchez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del
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representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 4 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Bas i Cañizares; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atès que la nova Llei de l’ Impost sobre Societats (Llei 17/2014) ha introduït canvis
substancials respecte la llei anterior, aplicables des de l’1 de gener de 2015, entre les
quals hi ha l’obligatorietat de presentar declaració per part de totes les entitats sense
ànim de lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i pares, de
veïns, etc.
Donat que l’anterior llei preveia una excepció a l’obligació de presentar la declaració
de l’ Impost de Societats per les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin
tres requisits:
- que els seus ingressos totals no superin 100.000 euros anuals.
- que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció
no superin 2.000 euros anuals.
- que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a
retenció.
Vist que amb la nova regulació totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades
a presentar la declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de
tributar, i sigui quin sigui el volum d’ingressos de l’entitat. L’eliminació d’aquests
supòsits suposarà que moltes entitats hauran d’assumir càrregues administratives
molt superiors a les actuals, desproporcionades i costoses, que no es corresponen
amb la seva mida ni activitat.
Atès que Catalunya té un ampli teixit associatiu que desenvolupa una gran funció
social i cívica i la majoria d’aquestes entitats tenen una implantació local, amb una
mínima infraestructura tècnica i de caràcter voluntari i que els seus ingressos es
corresponen a les quotes dels associats, petits donatius i puntuals subvencions
públiques. Des d’aquesta perspectiva no sembla justificable obligar a aquestes
entitats petites i amb pocs recursos a assumir noves obligacions comptables i
tributàries, únicament per exercir un major control sobre elles.
Atès que la nova llei impulsada pel govern del PP suposa un atac al món associatiu
que realitza una gran tasca social, cultural, esportiva, cívica, etc. imposant noves
obligacions i càrregues burocràtiques que dificulten la gestió del dia a dia. Una
vegada més el govern espanyol dificulta la tasca del món associatiu i del tercer sector
del país, el qual ha estat clau en la història del progrés de Catalunya.
Atès que la nova llei afectarà els exercicis iniciats a partir d’aquest mes de gener.
Això vol dir que, malgrat que l’ impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats
hauran de portar una comptabilitat de partida doble des d’ enguany, 2015.
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Atès que considerem que les entitats, per la seva funció i estructura, han de seguir
gaudint de la exempció de la declaració de l’ impost de societats, i exempció de portar
doble comptabilitat.
Atès que considerem que els teixits associatius dels municipis tenen un paper clau
en la nostra societat, com a foment de la cohesió i dels valors de ciutadania, i que per
tant les administracions públiques han de vetllar per la seva solidesa i no complicar
més la seva activitat voluntària, preservant la transparència.
Atès que el nou panorama normatiu pot posar en perill la supervivència de moltes
associacions sense ànim de lucre, donat les dificultats que per a elles pot suposar el
coneixement, la comprensió i el compliment de tots els requisits ja que han de portar
una comptabilitat oficial, molt més complexa a la que estaven obligats fins ara.
Atès que, tot i entendre i defensar la necessària transparència de la seva gestió,
entenem també que la llei estableix procediments i terminis d’aplicació a les
associacions que s’allunyen de la seva realitat gestionable i que no te en compte el
gran valor del voluntariat i del treball col·lectiu i comunitari del teixit associatiu.
Atès que és responsabilitat de les administracions públiques posar en valor i fomentar
l’associacionisme.
Atès que moltes associacions tindran necessitat de suport per adaptar-se a la
normativa, i que això podria suposar una despesa inassolible per a elles i no podran
fer-hi front.
Atès que les corporacions locals no podran fer front en solitari a les noves necessitats
d'assessorament fiscal i tributari del conjunt d'entitats.
Atès que a l’Hospitalet existeix un ampli ventall d’entitats no lucratives i que
considerem que aquestes duen a terme una tasca importantíssima a la ciutat.
Atesa la tradició i la història del paper del teixit associatiu en la construcció de
l’Hospitalet i en el creixement de la ciutat a tots els nivells.
Atès que en els darrers anys ha tingut un pes especial el paper de l’associacionisme i
el voluntariat , donada la rellevància que el teixit ha donat a la tasca social i que, més
enllà del seu àmbit concret d’actuació, les associacions han esdevingut encara més
exemple i impuls indiscutibles dels valors solidaris i de ciutadania.
Atès que mentre la llei sigui vigent, caldria que l’ Ajuntament de l’Hospitalet treballés
en la formació adreçada a tècnics municipals que treballen directament amb entitats i
que fes promoció de tallers formatius amb la finalitat d’explicar les noves obligacions
fiscals a les associacions de l’Hospitalet.
Per tots aquests motius, els grups polítics municipals del PSC-PM, CiU, ICV-E
proposen al Ple de L’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Instar al Govern central a retirar la obligatorietat a les associacions sense
afany de lucre de declarar l’ Impost de Societats amb vigència des del dia 1 de gener
del 2015, i mantenir l’exempció en els termes que el RDL 4/2004, de 5 de març,
establia.
SEGON.- Instar al Govern central a replantejar la normativa i garantir les
bonificacions i exempcions per a les entitats no lucratives, que garanteixen la cohesió
social.
TERCER.- Instar la resta d’administracions públiques a posar en marxa programes
d’assessorament fiscal de suport a les entitats i aplicar polítiques efectives que donin
suport a la tasca que realitzen les entitats sense ànim de lucre en els àmbits
administratiu, econòmic i de gestió.
QUART.- Facilitar, des de l’Ajuntament de l’Hospitalet, servei d’informació i
assessorament a les associacions i entitats sense ànim de lucre per orientar-les
mentre no es modifiqui la Llei d’impost sobre Societats.
CINQUÈ- Notificar els presents acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, als grups parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, així com a
les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi.

PSC-PM, EUiA, ICV-E

En relació amb la moció presentada pels grups polítics municipals del PSCPM, EUiA i ICV-E, número 18, es produeixen les intervencions següents:

SRA. PEREA
Sr. Esteve, té la paraula.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. En primer lloc, agrair la proposta de moció i la presència avui de
l’entitat “L’Hospitalet amb el Sàhara” en el nostre Ple, i també especialment agrair el
seu treball solidari constant amb les víctimes sahrauís exiliades, que des de fa més
de tres dècades viuen en el desert d’Argelia. Ells han fet projectes de salut, projectes
per discapacitats i acollida dels nens sahrauís en vacances i, per tant, volem agrair el
seu treball, tant el solidari, com el d’incidència política, com és el cas d’avui, amb
aquesta moció que proposem.
La moció és una moció de suport al jove sahrauí Hassanna AAlia, desprès de la
situació d’expulsió dictada pel govern espanyol i, en aquest sentit, aquest militant
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sahrauí, doncs va ser condemnat per un tribunal militar marroquí al 2013, a cadena
perpetua pels enfrontaments produïts al novembre del 2010, durant el
desmantellament del campament Gdem Izik, al Sàhara ocupat. Pels mateixos fets ja
havia estat detingut, jutjat i posat en llibertat a principis del 2011, i al 2011 va obtenir
sense cap problema el visat per viatjar a l’estat espanyol, per estudiar i aprendre
castellà i des de llavors viu al País Basc amb una família.
Aquests darrers dies, Hassanna AAlia ha demanat asil polític a l’estat espanyol i li ha
estat rebutjat en data 19 de gener de 2015, i se li ha donat 15 dies per abandonar el
país, amb el risc que suposa per a la seva vida, si és retornat al Marroc o al Sàhara
occidental. Per això els grups polítics d’Iniciativa per Catalunya Verds, i en aquest
cas, doncs també agrair que s’hagin afegit tant el Partit Socialista, com Esquerra
Unida i Alternativa, doncs proposem, aquests tres grups polítics, proposem els
següents acords:
El primer és, davant d’aquesta situació urgent i extrema, exigim a l’autoritat
competent que reconsideri la petició d’asil de Hassanna AAlia, ja que constatem que
si retorna al seu país no es pot garantir la seva integritat física i es poden vulnerar els
dret fonamentals. I un segon acord, que en tant que representants públics i en nom
també del moviment solidari amb el poble sahrauí, apel·lem al govern de l’estat
espanyol, perquè reconsideri la seva decisió i faci tot el possible per protegir els drets
humans, per atendre la responsabilitat que té com un dels actors principals en el
conflicte del Sàhara occidental, i per trobar de forma imminent una solució justa,
duradora i d’acord amb la legalitat internacional, que passa per la celebració del
referèndum d’autodeterminació, que seria la moció doncs que presentem i demanem
l’aprovació d’aquests dos acords avui en aquest Ple municipal.

SRA. PEREA
Gràcies Sr. Esteve. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. Sobre la moción que nos traen estos grupos políticos, pues es
una moción que deja de relieve muchas cosas que se intuyen, que se saben, pero
que no se dicen. Obviamente, nosotros no conocemos pues los detalles del sumario
de Hassanna y vamos más que a entrar en el detalle de eso, a las premisas que sí
que sabemos del régimen alauita.
En primer lugar, lo que queremos poner de manifiesto es que el régimen marroquí,
pues está más cerca de considerarse una dictadura que una democracia. Es un
régimen donde no hay separación de poderes y que todas las decisiones pues en
última palabra las toma el rey Mohamed IV.
Por otro lado, tampoco se cumplen las garantías mínimas judiciales en los procesos,
y en este caso, pues llama, es cierto, especialmente la atención, que sea un tribunal
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militar el que haya juzgado y condenado a este militante saharaui. El régimen alauita
viola continuamente los derechos humanos y el propio condenado además ha
manifestado el miedo a ser torturado, violado y asesinado, si es devuelto a
Marruecos, pues tal y como le ha pasado a otros condenamos en este proceso.
Por otro lado, no podemos olvidar que según las resoluciones de la ONU, Marruecos
no tiene soberanía sobre el Sahara occidental, un territorio que además ocupa
ilegalmente desde hace décadas. Todo esto a parte sin hablar del continuo chantaje
al que es sometido el propio estado español, por su vecino el sur, a través de la
presión migratoria o la pesca, simplemente por poner dos ejemplos relevantes.
Y ante esta situación, más allá del caso puntual que trata la moción, pues se pueden
seguir dos caminos, el primer camino es seguir como ahora con los sucesivos
gobiernos socialistas y populares, inyectando miles de millones de euros en
Marruecos, pues que lo único que sirven es para seguir acrecentando las arcas
millonarias de su monarca, en vez de solucionar la miseria de millones de pobres, o
podemos seguir reforzando y afianzando, bueno, y que están, perdón, reforzando y
afianzando el poder un régimen, pues poco o nada democrático.
También podemos seguir aceptando la ocupación y opresión del pueblo saharaui o
bien, bueno y, perdón, y seguir haciéndolo, pues como hacen los dirigentes populares
y socialistas que nos han tocado de gobernantes, pues seguir haciéndonos fotos
sonriendo junto a los mandatarios marroquís, sonrisas que a nosotros, pues nos
producen vergüenza, porque, al fin y al cabo, lo que estamos siendo es esclavos de
sus chantajes y al final, lo que se consigue con esto, es, pues bueno, convertirnos en
el país de asilo de cientos de miles de saharauis oprimidos o millones de marroquís
que, en definitiva, podemos seguir siendo a veces socios y a veces lacayos de esta
tiranía de Marruecos.
Este sería un camino, que es el camino que han tomado los gobiernos de España
hasta ahora, o también podríamos coger el camino contrario, que es el que nosotros
proponemos, que es el de exigir la democratización de Marruecos y el del
cumplimiento de los derechos humanos y, si no lo cumplen, pues simplemente cortar
las relaciones políticas y comerciales con este reino. Podemos liderar como país una
coalición internacional que garantice la libertad del pueblo saharaui, que es a lo
tienen derecho, y debemos poner todas las medidas posibles para no ser
chantajeados por Marruecos, con los flujos migratorios que es lo que hace este reino.
Dicho esto, ante la emergencia del caso puntual que atañe a esta moción, pues
votaremos a favor, recalcando que no se va a solucionar este problema otorgando
asilo a todos los activistas saharauis, si no que lo que hay que hacer es exigir a
Marruecos el cumplimiento de los derechos humanos y exigir obviamente a
Marruecos, la libertad del pueblo del Sahara.

SRA. PEREA
Muchas gracias Sr. Ordóñez. Sr. Pérez té la paraula.
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SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Perea. L’estat espanyol té l’obligació legal i moral amb el territori que va
ser anomenat aleshores “Província Española del Protectorado del Sahara” i que
desprès va ser abandonada a la seva sort. El que comporta un imperatiu ètic de
concedir el dret d’asil polític al jove Hassanna. Així ho va manifestar Convergència i
Unió en el seu moment, en la Comissió a tal efecte del Congrés dels Diputats. Tot i
que ha estat denegada pel Govern, aquesta decisió es troba a dia d’avui davant de
l’Audiència Nacional com a recurs. Per tant, votem a favor de la moció per a la
concessió del dret d’asil al jove Hassanna Aalia. Gràcies.

SRA. PEREA
Sr. del Río, tiene la palabra para el posicionamiento.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Votamos en contra, ya que según la Ley de asilo, artículo 8.2, no es
posible la tramitación del mismo.

SRA. PEREA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
¿Por qué?

SR. DEL RIO
Le invito a leer la Ley de Asilo, artículo 8.2, que si no la tiene se la enviaré.

SRA. PEREA
Sr. Esteve té la paraula.

SR. ESTEVE
Jo diria que el posicionament del Partit Popular a part de sec, ha estat poc respectuós
amb les persones que han demanat aquesta moció, jo crec que, en definitiva, mostra
la seva sensibilitat respecte al poble sahrauí. S’ha dit abastament pels portaveus,
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doncs que Espanya té una responsabilitat, l’han tingut tots els governs des de la
transició, van deixar a la seva sort al poble sahrauí i, en definitiva, Espanya té una
obligació moral, com a mínim, d’atendre aquests casos, doncs de situacions
extremes, i en definitiva també té l’obligació moral d’insistir a les autoritats
internacionals, doncs que solucioni la major, que seria la situació del poble sahrauí,
per tant, a través d’un referèndum i a través de la seva autodeterminació. Amb
respostes com la seva demostra la seva insensibilitat respecte al poble sahrauí,
respecte a les persones, doncs que a la nostra ciutat estan treballant, dia a dia, per
aquest poble i per revertir aquesta situació injusta.

SRA. PEREA
Molt bé, Sra. Secretària passaríem a la següent moció.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 18; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 18.- DE SUPORT AL JOVE SAHRAUÍ HASSANNA AALIA, DESPRÉS DE
LA SITUACIÓ D’EXPULSIÓ DICTADA PEL GOVERN ESPANYOL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons
Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 4 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Bas i Cañizares; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que el ciutadà sahrauí Hssanna Aalia el febrer de 2013 va ser condemnat per un
tribunal militar marroquí a cadena perpètua després d’un judici celebrat en absència
seva, i per tant essent en rebel·lia, pels enfrontaments produïts el novembre de 2010
durant el desmantellament del campament de Gdem Izik.
Atès que pels mateixos fets ja havia estat detingut, jutjat i posat en llibertat, a principis
de 2011. El mateix any 2011 va obtenir sense problemes el visat per viatjar a l’Estat
espanyol per estudiar i aprendre castellà, i des de llavors viu al País Basc amb una
família.
Atès que en aquests darrers dies Hassana Aalia ha demanat asil polític a l’Estat
espanyol i li ha estat rebutjat amb data 19 de gener de 2015, i se li han donat 15 dies
per abandonar el país amb el risc que suposa per la seva vida si és retornat a Marroc
o al Sàhara Occidental.
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Els grups polítics municipals del PSC-PM, EUiA, ICV-E proposen l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Davant d’aquesta situació urgent i extrema exigim a l’autoritat competent
que reconsideri la petició d’asil de Hassana Aalia, ja que constatem que si retorna al
seu país no es pot garantir la seva integritat física i es poden vulnerar els drets
fonamentals.
SEGON. En tant que representants públics, i en nom també del moviment solidari
amb el poble sahrauí, apel·lem al Govern de l’Estat espanyol perquè reconsideri la
seva decisió i faci tot el possible per protegir els drets humans, per atendre la
responsabilitat que té com a actor principal en el conflicte del Sàhara Occidental i per
trobar de forma imminent una solució justa, duradora i d’acord amb la legalitat
internacional que passa per la celebració del referèndum d’autodeterminació.
TERCER. Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Congrés dels
Diputats i al Ministeri d’Afers Exteriors, així com a l’entitat l’Hospitalet amb el Sàhara.

PSC-PM, ICV-E

En relació amb la moció presentada pels grups polítics municipals del PSCPM, i ICV-E, número 19, es produeixen les intervencions següents:

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Esteve, torna a tenir la paraula.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. Aquesta segona moció és una moció proposada i avalada per la
Plataforma Estatal contra la contaminació electromagnètica, a la que volem agrair el
seu treball de sensibilització i de denúncia dels darrers mesos, i és fruit, aquesta
moció, d’una altra moció que vam presentar al mes de maig, que fou aprovada i que
ens ha portat a fer realitat accions des del municipi, que ara detallaré en el transcurs
de la moció.
Aquesta moció demana al departament d’Ensenyament que enceti un estudi per tal
d’aconseguir la reducció de les emissions electromagnètiques en els centres
educatius. Hi ha cada cop més, estudis científics que corroboren els perills que
comporten l’exposició als camps electromagnètics, en concret les emissions de
radiofreqüències, per a la salut de les persones en general, però molt especialment
dels infants i dels joves, especialment en edat reproductiva.
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L’informe de BioInicitiva 2012, elaborat per un conjunt de científics de reconegut
prestigi mundial, doncs el que afirma és que els criteris de valoració de salut més
greus que s'han identificat per ser associats amb la freqüència extremadament baixa
o la radiació de radiofreqüència, inclouen la leucèmia, els tumors cerebrals en la
infantesa i a les persones adultes, i un major risc de malalties neurodegeneratives,
Alzheimer i esclerosi lateral amiotròfica. També afirma aquest estudi que els nens i
les nenes es veuen desproporcionadament afectats per l’exposició ambiental, incloent
la radiació dels telèfons mòbils, per tant, en el cas dels infants és encara més
desproporcionada l’afectació d’aquestes freqüències.
L’Assemblea de Parlamentaris del Consell d’Europa, en el 2011, va aprovar una
resolució sobre el perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes en
el medi ambient i alertava, en aquella resolució, sobre els WiFi i WIMAX per
ordinadors i altres dispositius sense fil, com els intèrfons per la vigilància de nadons. I
també en aquella resolució va establir llindars de prevenció que en concret deien que
no havien de superar els 0,6 volts per metre amb l’objectiu, més endavant, d’arribar
fins i tot a mesures més restrictives i no superar el 0,2 volts per metre.
Atès que la consulta feta dels nivells d’emissions que rebien els nostres centres
educatius de la nostra ciutat, a través de la web de la Generalitat, on es recullen
aquestes emissions radioelèctriques, va constatar que les emissions que rebien eren
en la majoria dels casos superiors a les fixades per aquest Consell d’Europa, per tant,
superiors al 0,6.
Donat que també en aquest Ple, doncs vam aprovar una moció, a la qual abans m’hi
referia, que vam instar al govern central a que promogués un desplegament de les
telecomunicacions segur i saludable, atenent a aquestes recomanacions d’Europa. I
atès que també aquest Ajuntament, doncs no ens vam quedar simplement en el fet
d’aprovar la moció, sinó que hem passat a l’acció, hem retirat el WiFi inalàmbric
instal·lat a les bressols municipals, per tal de reduir les emissions, per tant, hem
passat del WiFi al cable. I, en aquest sentit, aquesta mesura hem constatat que ha
minorat, ha disminuït les emissions, que les han situat a sota dels límits de la
resolució del Consell d’Europa.
Per això, tant el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds i també amb el suport
del Partit dels Socialistes de Catalunya, doncs demanem un acord que prengui
aquest Ple municipal, que és demanar al Departament d’Ensenyament que enceti un
estudi per tal d’aconseguir la reducció de les emissions electromagnètiques en els
centres educatius, amb la finalitat de preservar la salut del conjunt de l’alumnat
donades les evidències científiques que ho indiquen, per tant, que facin com
nosaltres hem fet, de passar del WiFi al cable a les escoles del nostre país. Gràcies.

Essent les 19.25 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.
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SRA. PEREA
Sr. Salmerón, té la paraula.

SR. SALMERÓN
Gràcies, a favor.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma ens abstindrem.

Essent les 19.26 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Meritxell Borràs i Solé, regidora
del grup polític municipal de Convergència i Unió.

SRA. PEREA
Sra. Clar, té la paraula.

SRA. CLAR
Sí, des de Convergència i Unió, en primer lloc, voldríem demanar, si us plau, que o
bé retirin la moció o com a mínim que s’hi faci un canvi en el títol de la moció, no
podem demanar en una moció al departament d’Ensenyament que enceti un estudi
per tal d’aconseguir la reducció de les emissions, si de cas, sobre les emissions, a
veure cóm estan aquestes emissions, i el motiu pel qual li demano que es retiri
aquesta moció és perquè aquest estudi ja existeix, aquest estudi es va fer al juliol del
2014, no només pel departament d’Ensenyament, sinó també pel Centre de Recerca
Epidemiològica Ambiental, el departament d’Empresa i Ocupació, la Direcció General
de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Centre de Telecomunicacions
Tecnològiques de la Informació, departament d’Ensenyament, la Direcció General
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, el departament de Salut, de l’Agència de
Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya, el departament de Salut, secretaria de
Salut Pública, Agència de Salut Pública de Catalunya, el departament de Territori i
Sostenibilitat i la Direcció General de Qualitat Ambiental. I no només això, sinó que
posteriorment es va fer arribar aquest estudi al Comitè Científic i Assessor en
Radiofreqüències i Salut, el qual li va donar el vistiplau.
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En aquest estudi no es pensin que només s’ha treballat des de la Generalitat, sinó
que s’han consultat diferents països per tenir en compte el seu posicionament i a
veure cóm ho fan ells i què és el que fan i quines són les emissions que es permeten,
les que no es permeten, i ens trobem, per exemple, des de l’Organització Mundial de
la Salut el que ens diu, el que ens diu l’Agència Internacional per a la Recerca del
Càncer, la Comissió Internacional per a la Protecció de les Radiacions, ens trobem el
que ens diu l’Agència Australiana de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica,
l’Organisme de Salut del Govern del Canadà, el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials i
Igualtat d’Espanya, l’Agència Francesa per a l’Alimentació, Mediambient, Seguretat i
Salut Ocupacional, n’hi ha també informes de la Direcció General d’Educació del
Poble d’Israel, del país d’Israel, perdó, l’Institut Noruec de Salut Pública, també
comptem amb un informe, compta aquest estudi, perdó, amb un informe de l’Agència
de Protecció de Salut del Regne Unit, de l’Autoritat Sueca de Seguretat Radiològica,
un informe federal de la Salut Pública del Govern Suís, etc, resolucions del Parlament
Europeu.
Llavors, a les conclusions a les quals s’arriba és que a les escoles de Catalunya la
radiació que s’emet per radiofreqüència per WiFi és inferior a la del mínim del que
recomanen tots aquests països i recomana l’Organització Mundial de la Salut. Jo, si
vol, li puc fer arribar aquest acord, aquest acord s’ha fet amb el suport, ja li dic, d’un
munt de tècnics i un munt d’especialistes, no hi ha cap, ni per part sanitària, ni per
part del món de les telecomunicacions, que digui que n’hi ha proves científiques que
verifiquin que realment pot haver algun inconvenient amb les emissions de
radiofreqüència del WiFi, ja no parlem amb el mínim que demanem a Catalunya o a la
resta d’aquests països, no, no, encara que fos més elevat, no s’hi ha cap, cap,
d’aquests països que l’he esmentat, que pugui relacionar científicament una relació
directa entre qualsevol tipus de malaltia i les emissions per radiofreqüència per WiFi.
Llavors, si vol, jo li puc fer arribar en qualsevol moment aquest estudi, si no volen
retirar la moció, degut a què aquest estudi té data de 15 de juliol de 2014, considerem
que és prou actual i actualitzat, si no volen retirar la moció, com li deia, Convergència
i Unió votarem en contra.

SRA. PEREA
Jo diria que, en tot cas, Sr. del Río, posicionis, no retira la moció no? Sr. del Río,
posicionis, perquè per part del Sr. Esteve no es retira.

SR. DEL RÍO
Sí, el Partido Popular votará a favor, pero nos gustaría saber qué va a hacer, porque
si nos dicen que el estudio que usted pide ya está hecho en el mes de julio, pues a
ver un poco qué es lo que va a hacer. De todas maneras nosotros, para que no nos
diga que somos insensibles también en este tema, votaremos a favor de la moción.
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SRA. PEREA
Molt bé, Sr. del Río. Sr. Esteve, vol formular alguna manifestació?

Essent les 19.35 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta. Així mateix, abandonen la sessió la Sra. Mercè Perea Conillas
i la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidores del grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya i el Sr. Juan Carlos del Río Pín, regidor del grup polític
municipal del Partit Popular.

SR. ESTEVE
Sí, l’estudi al qual es refereix la Sra. Clar, és un estudi que constata precisament la
tesis d’aquesta moció, que és que existeix un problema, i aquest estudi fa referència
a tot el compendi d’estudis científics, doncs és un recull d’aquests estudis científics,
nosaltres el que estem demanant és que la Generalitat no faci un estudi per constatar
això, faci un estudi de cóm retirar els WiFi de les escoles del nostre país i passar al
cable, que és absolutament diferent. I li puc assegurar que les medicions que s’han
fet pels equips tècnics de la nostra ciutat, gràcies a la nostra participació en
programes europeus, respecte a ones electromagnètiques, ens han donat el resultat,
els tinc jo a sobre la meva taula, doncs resultats que les escoles de la nostra ciutat
superen aquest llindar que el Consell d’Europa marca com a el llindar òptim per tal de
no ultrapassar i que els nostres alumnes no tinguin problemes de futur.
Per tant, en definitiva, no estem demanant que faci un estudi sobre l’obvietat, que és
que les ones electromagnètiques i el WiFi, doncs provoca problemes de salut, sinó
que el que estem demanant és un estudi de cóm passen totes les nostres escoles de
tenir WiFi a tenir cablejat, per tal que els alumnes, doncs mantinguin els avenços
tecnològics, però amb seguretat i salut. Per tant, si vol ja li faré arribar les medicions
que els serveis tècnics de la nostra casa, gràcies a aquest estudi en el qual estem en
aquest estudi europeu, doncs han mesurat, evidentment ja han retirat el WiFi de les
bressols, perquè ens va preocupar moltíssim els resultats que donaven, i ara el que
estem demanant és a l’autoritat competent, que és la Generalitat de Catalunya, a què
faci el mateix amb els centres educatius que superen aquest llindar del 0,6 volts, que
la comunitat científica ha acordat que és el llindar màxim, sinó el 0,2, que és al que
haurem de tendir en els propers anys.

SRA. ALCALDESSA
Bé, sí, Sra. Clar.
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SRA. CLAR
Sí, li llegiré textualment les conclusions d’aquest estudi: “no hi ha proves científiques
convincents que els dèbils senyals de radiofreqüència provinents dels dispositius WiFi
tinguin cap efecte advers contra la salut. D’altra banda, els nivells d’exposició
detectats en diversos estudis realitzats, inclòs el dut a terme a les aules escolars
catalanes, són molt inferiors als establerts com a segurs.” Ho sento moltíssim Sr.
Esteve, jo no sé amb quin estudi treballa vostè, però jo li estic dient que aquí hi ha un
estudi fet per organismes internacionals i amb el vistiplau de persones que realment
entenen de la matèria, que han fet aquestes medicions i que ens estan dient que no
ens preocupem, que els nostres nens, gràcies a Déu, estan per sota, molt per sota,
del que s’estableix com a segur. Que n’hi ha radiacions, sí que n’hi ha, però és que hi
ha radiacions a tot arreu, a casa seva si té despertador endollat a la corrent, també té
radiacions, però el que no podem fer és crear un alarmisme fals, aquestes radiacions
que es transmeten a través de la xarxes WiFi, són molt inferiors al que es considera
com a segur, molt inferiors, no creem un alarmisme amb una cosa on no existeix.
Aquestes són les conclusions d’un estudi fet per professionals del camp de la salut i
del camp de les telecomunicacions, una mica de seriositat, si us plau, amb aquests
temes que són realment molt delicats.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Vostè, Sra. Clar, està confonent la legislació vigent a Catalunya amb les
recomanacions de la comunitat científica que, torno a repetir, parlen dels perills
potencials dels camps electromagnètics, bàsicament pel WiFi, estem parlant de
l’Acadèmia Americana de Pediatria, estem parlant de tants i tants estudis que
finalment van portar al Consell d’Europa i al Parlament Europeu, doncs a dictaminar
aquest llindar. Les nostres escoles superen aquest llindar i no crec que les nostres
escoles siguin diferents a la resta de Catalunya, per tant, en definitiva, seguim
demanant que hi hagi aquesta demanda, que aprofito per agrair a tots els grups
parlamentaris, menys el que té la responsabilitat i la competència d’aplicar aquesta
moció des de la Generalitat de Catalunya, doncs a tots els grups que han aprovat
aquesta moció i que farem arribar, òbviament, al departament d’Ensenyament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, passaríem a l’apartat de les mocions del Partit dels Socialistes de
Catalunya.
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Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 19; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 19.- DEMANANT AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT QUE ENCETI
UN ESTUDI PER TAL D’ACONSEGUIR LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS
ELECTROMAGNÈTIQUES EN ELS CENTRES ESCOLARS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas
i Cañizares; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant
d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; amb 4 vots en contra dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que diversos estudis científics han corroborat els perills que comporten les
exposicions als camps electromagnètics, en concret les emissions de
radiofreqüències (RF) i les freqüències extremadament baixes (ELF) per la salut de
les persones en general i molt especialment dels infants i joves.
Atès que l’informe de BioInicitiva 2012, elaborat per un conjunt de científics de
reconegut prestigi mundial i que ha estat dirigit per Cindy Sage, membre titular de
Bioelectromagnetics Societat (California, EUA) i David O. Carpenter, Director de
l'Institut de Salut i Medi Ambient de la Universitat d'Albany (Nova York EUA) afirma:
Els criteris de valoració de salut més greus que s'han identificat per ser
associats amb la freqüència extremadament baixa (ELF) i / o la radiació de
radiofreqüència (RF), inclouen la leucèmia, tumors cerebrals en la infantesa
i a les persones adultes, i un major risc de malalties neurodegeneratives,
Alzheimer i esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
Atès que en un altre apartat del mateix informe es documenta:
L'Acadèmia Americana de Pediatria, en una carta al congressista Dennis
Kucinich amb data de 12 de desembre 2012 afirma: " els nens i les nenes
es veuen desproporcionadament afectats
per l’exposició ambiental,
incloent la radiació dels telèfons mòbils. Les diferències en la densitat òssia
i la quantitat de líquid en el cervell d'un nen i una nena en comparació amb
el cervell d’una persona adulta podrien permetre a nens i nenes absorbir
majors quantitats d'energia de radiofreqüències (RF) i més profundament
en els seus cervells que les persones adultes.
Atès que l’any 2011, l’Assemblea de Parlamentaris del Consell d’Europa, va aprovar
la resolució 1815 de 27 de maig sobre el perills potencials dels camps
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electromagnètics i els seus efectes en el medi ambient. En concret en el punt 8.2
determina:
8.2. Pel que fa a l'ús individual dels Telèfons Mòbils, telèfons inalambrics
DECT, els Sistemes WiFi i WIMAX per ordinadors i altres dispositius sense
fil com els intèrfons per la vigilància de nadons:
8.2.1. Establir llindars de prevenció per els nivells d’exposició a
llarg termini a les microones en totes les zones interiors que no
superin 0,6 volts per metre amb l’objectiu d’arribar al límit de 0,2
volts per metre.
Atès que la consulta feta dels nivells d’emissions que rebien els centres educatius de
la nostra ciutat a través de la web de la Generalitat (governança radioelèctrica) on es
recullen les emissions radioelèctriques que es realitzen arreu del país va constatar
que les emissions que rebien eren en la majoria dels casos superiors a les fixades en
la resolució del Consell d’Europa.
Atès l’aprovació en el Ple Municipal del passat mes de maig d’una moció arrel de la
Llei 9/2014 de Telecomunicacions en la que entre d’altres, un dels acords aprovats va
ser:
TERCER.- Instar al govern central a que promogui un desplegament de les
telecomunicacions segur i saludable escoltant a tots els actors afectats per
la Llei: els governs autonòmics i locals i especialment a la societat civil
(associacions i col·lectius implicats) i als científics experts independents
(les seves recerques i els seus punts de vista), atenent a les
recomanacions de la Resolució 1815 de l'Assemblea Parlamentària del
Consell d'Europa (maig del 2011) sobre “Perills potencials dels camps
electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient”, així com als
Convenis internacionals relacionats (Convenció Internacional sobre els
Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006, i el Conveni de Aarhus
de 1998, sobre l'accés a la informació).
Atès als perills de salut que comporten aquestes emissions tal i com ha confirmat la
comunitat científica, des de l’Ajuntament s’han començat a prendre mesures per tal
de corregir aquesta situació. La primera de les quals ha estat desactivar totes les wifi
inalàmbriques instal·lades a les bressols municipals per tal de reduir les emissions
que afectaven a aquests centres. Aquesta mesura va provocar una disminució de les
emissions que les han situat per sota dels límits fixats a la resolució Consell d’Europa.
Els grups polítics municipals del PSC-PM i d’ICV-E, proposen l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Demanar al Departament d’Ensenyament que enceti un estudi per tal
d’aconseguir la reducció de les emissions electromagnètiques en els centres
educatius, amb la finalitat de preservar la salut del conjunt de l’alumnat donades les
evidencies científiques que ho indiquen així com les pròpies resolucions europees.
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SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, els grups
polítics del Parlament de Catalunya, a la Direcció General de Telecomunicacions i
Societat de la Informació (DGTSI), a la PECCEM (Plataforma Estatal Contra la
Contaminación Electromagnética), el Consell Educatiu de l’Hospitalet, a la totalitat
dels centres educatius de la ciutat i a les AMPA d’aquest mateixos centres.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya, números 20 i 21, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Bé, el grup socialista venim aquí al Ple amb dues mocions, defensant l’educació i
defensant la cultura, dos sectors profundament maltractats pel govern del Partit
Popular.
En primer lloc, la primera moció ens parla d’educació, concretament de l’educació
universitària, on instem al govern a la paralització del Reial Decret de reforma dels
graus universitaris. I el que argumentem en aquesta moció és el que ja li han
argumentat al govern tots els organismes, totes les associacions, un cop més el Partit
Popular genera grans consensos, però evidentment en contra de les seves iniciatives.
Tant la CRUE, la Conferència de Rectors, el mateix Consell d’Estat, que és un
Consell tècnic assessor, on li han dit si us plau, no amb aquestes paraules, però el
Consell d’Estat els està dient, si us plau negociïn amb la comunitat educativa, amb la
comunitat universitària, pel bé de l’estabilitat del sistema universitari, parlin i arribin a
un gran acord, a un gran consens, i no facin “chapuzas”, perquè això és el que estan
fent, una reforma exprés en base a una altra reforma anterior que va ser tot el Pla de
Bolonya dels ensenyaments universitaris, que va ser molt complex, amb moltes
negociacions, es va trigar moltíssim per arribar a aquest acord, i vostès en quatre
dies, amb un Decret resolen tot.
Demanem també, en definitiva, que es paralitzi aquest projecte, que no es dugui a
terme aquesta reordenació sense una avaluació rigorosa, perquè evidentment si tu
vols reforma una cosa tan important com és l’estructura dels ensenyaments
universitaris, els del grau, que són els primers anys de la universitat, has d’avaluar si
allò que tenies abans ha funcionat o no ha funcionat. Evidentment no s’ha fet cap

…/…

108

avaluació i així li han dit els rectors de les universitats. I demanem també que
demanin un informe del Consell Universitari, que és el bàsic, és a dir, és un informe
també tècnic, d’experts universitaris, que li diguin quins punts negatius o quines
febleses té l’actual sistema i cóm podem millorar. I també li demanem un consens,
perquè lògicament, sense l’acord amb els diferents sectors de la comunitat
universitària, això no pot funcionar.
I a partir d’aquí algunes valoracions, concretament el Decret el que fa és passar els
graus de quatre anys a tres anys, això podria ser positiu, podria ser negatiu, però
evidentment en els arguments que vostès donen, ahir sentia a la Secretària d’Estat
d’Ensenyament Universitari i el que venia a dir és que..., hi ha dues coses que vénen
a dir, retallades, retallades i retallades, i la segona qüestió és que hi ha masses
alumnes a la universitat. A partir d’aquest plantejament, tu ja veus per on van els
trets, els trets van per, de manera improvisada, passar els estudis de quatre a tres
anys, i amb aquest arguments anar als rectors de les universitats i dir-los, ara ja
podeu, amb les retallades que us hem imposat, ja podeu funcionar, perquè hem
passat de quatre anys a tres anys. I aquest serà segurament l’argument que vostès
donaran.
Això què implicarà, que els estudis de grau es devaluaran i que els alumnes, si volen
tenir alguna formació que els hi permeti la mobilitat a Europa, per exemple, hauran de
fer un màster, un màster de dos anys, que els màsters passen a ser de dos anys, i
els universitaris què et diuen, els estudis de grau els hauré de fer en tres anys, ja
veurem cóm això repercuteix en les matrícules dels ensenyaments de grau, i
evidentment, si vull fer un màster, tots sabem els preus del màster, molt superiors als
de grau, etc. Per tant, evidentment, la segona gran operació, eliminar del sistema
universitari a aquells que no es poden pagar la universitat, perquè evidentment, un
grau serà absolutament devaluat, ja té un cost elevadíssim, recordem que aquí a
Catalunya pràcticament s’han duplicat els preus dels graus amb les últimes mesures
que es van prendre, i a sobre si haig de fer un màster, imagina’t quin futur, cóm puc
pagar-me jo aquests estudis.
Evidentment, com això no funcionarà, com aquí hi haurà una gran mobilització,
aprofito per, com a grup, donar suport a les mobilitzacions dels estudiants i de tota la
comunitat universitària, en contra d’aquest Decret, lògicament hi haurà en el futur un
altre canvi legislatiu i continuarem tenint a cada canvi de govern un sistema
universitari diferent, un sistema educatiu diferent, això no ens porta enlloc.

Essent les 19.40 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Mercè Perea Conillas i la Sra.
Gloria Herance Álvarez, regidores del grup polític municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya.

En relació a l’altra moció, la moció que ens parla de la defensa de la cultura, home,
lògicament, al principi el que diem a la moció és que la cultura és un dret bàsic, però
també és un factor de desenvolupament econòmic importantíssim, pensem que
l’economia representa el 3,5% del Producte Interior Brut, estem molt per sota
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d’Europa, on les economies són molt més productives i estan al voltant d’un 6% del
Producte Interior Brut, i evidentment, ja és un factor d’impuls de l’ocupació, sobretot
de l’ocupació de qualitat, i un factor de canvi de model productiu. Evidentment també
té un caràcter social, un caràcter de resposta, per exemple, de les necessitats de
trobar referents identitaris compartits, en un món cada cop més complex i, per tant, la
cultura requeriria de molt més suport.
A la moció bàsicament el que fem és rebutjar la política cultural del PP, globalment,
perquè posa en perill el futur de la cultura i l’accés a la mateixa per part dels
ciutadans, en igualtat d’oportunitats, per la seva manca absoluta de diàleg, per
aquests discursos agressius envers el sector, que fan vergonya, sembla que
continguin una mena de fòbia al sector cultural i, per tant, això evidentment no fa cap
bé ni al país, ni al sector.
Li demanem també que modifiqui l’IVA cultural ja d’una vegada, estem en un IVA
cultural del 21% quan la mitjana a Europa està al voltant del 10%, en països molt
avançats en el 7% d’IVA, ja em diràs tu cóm a nivell europeu podem competir amb
aquesta xacra d’un 21% d’IVA i, per tant, el que li demanem és que modifiquin aquest
tipus absolutament forassenyat, els empresaris del sector diuen que el primer any en
el que es va aplicar complert aquest canvi del tipus impositiu vam patir un descens
del 15% de l’assistència als espectacles culturals i es va reduir la recaptació en un
22%.
Li demanem també que es reformi la Llei de propietat intel·lectual, hem fet el ridícul a
tot el món, som l’únic país, com a conseqüència de l’aplicació i de l’actitud prepotent
del govern un cop més, que el famós agregador de notícies, el Google News, hagi
plegat del país i hagi marxat, l’únic país a on no hi ha aquest agregador de notícies,
tots sabem que és una multinacional, que les hem d’apretar i tal, però si marxen quan
tenien 385.000 usuaris, realment s’ha fet un ridícul espantós, que dóna una imatge
del nostre país realment poc productiva en aquest sentit.
I d’altra banda, no estem garantint els drets dels autors, en cas de còpia privada de la
seva obra, tot això ha passat a un pressupost, ja no hi ha el cànon digital, i si hem de
dependre d’un pressupost del Sr. de Guindos/Montoro, en aquest sector els drets
d’autor estan realment apanyats.
També instem a què el govern assoleixi un pacte d’estat per la cultura, ens hem d’unir
tots plegats en defensa de la cultura, per no dir abans de l’educació en el cas de
l’ensenyament universitari. I també instem a que compleixin el seu programa electoral
i tirin endavant la Llei de mecenatge, no només per afavorir i ajudar a la promoció de
la cultura, sinó també per afavorir el consum, amb desgravacions fiscals, hi ha molta
cosa a fer en aquest sentit i que aniria molt bé per al servei públic de la cultura, però
també aniria molt bé com a sector econòmic, que és el que hauríem d’impulsar i és
per on hauria d’anar la proposta.
I finalment, el que demanem és una ronda de consultes per elaborar l’Estatut de
creadors i artistes. A més a més, la nostra ciutat, per acabar, els hi diré que estem
molt sensibilitzats en el tema cultural, ho tenim clar, hem pensat que la cultura és un
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element estratègic pel desenvolupament social i econòmic de la ciutat i, per tant, som
especialment sensibles en aquestes qüestions. I és veritat que la política del govern,
tant a nivell legislatiu, com a nivell executiu, no ens ajuda gens tampoc per aquesta
gran fita que ens hem marcat com a ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament dels grups, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds votarem favorablement a les dues
mocions, tant a la de la reforma universitària, com a la d’en suport al món de la
cultura.
Respecte a la moció de la reforma universitària, dir que és un engranatge més del
Partit Popular, de l’atac del govern del Partit Popular a l’educació en general, i
especialment a l’educació pública molt en particular. La reforma significa un nou atac
a la igualtat d’oportunitats, doncs encarirà encara més els estudis, ho explicava abans
el Sr. Graells, la fórmula del tres més dos no és res més que una potenciació dels
màsters, que es converteixen en pràcticament obligatoris, qui dels nostres joves, qui
dels nostres fills, doncs quedarà simplement en tres anys, sinó que haurem tots de fer
esforços econòmics perquè també puguin tenir el màster, uns màsters que són més
cars, com s’ha dit, i on les universitats privades tenen major oferta.
Aquesta mesura farà impossible l’accés a la universitat de persones amb menys
recursos, per tant, amb menys poder adquisitiu i si això anés acompanyat de
creixement espectacular de les beques, que no és el cas en el govern del Partit
Popular, doncs encara, però no és així, com ha demostrat el Partit Popular que ha
anat reduint aquesta bossa de beques.
És una reforma que alimenta la competitivitat entre universitats, en comptes de
potenciar la col·laboració, que és el principal motor d’educació, la investigació i l’èxit.
La pròpia Secretària d’Estat d’Educació, la Sra. M.G., va manifestar, el passat dia 17,
que s’ha de plantejar, arrel de la reforma, estudiar la possibilitat de finançar les
universitats en funció dels resultats i no dels estudiants matriculats, no sols provocarà
la competitivitat, sinó també la selecció de l’alumnat, que no deixa de ser una forma
de segregació més.
Val a dir que tota la comunitat universitària s’ha manifestat en contra, vostès sempre
que plantegen una cosa, tenen la virtut d’aixecar absolutament a tothom en contra, i
en aquest cas també és així, estudiants, sindicats, els rectors d’universitat, la
conferència de rectors de les universitats espanyoles ha aprovat recomanar no
implementar la fórmula tres mes dos, tres anys per diplomatura, més dos anys de
màster, entre d’altres coses, manifesten la necessitat que abans de reformar res es
faci un estudi de resultats del sistema actualment vigent, el de Bolonya, que no s’ha
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fet, i vostès abans d’avaluar ja reformen. I els hi va passar amb la Llei d’educació,
abans d’avaluar una Llei d’educació que, com a mínim, necessita deu anys de vida
per aplicar-se, vostès ja van fer la seva, l’enèsima reforma del sistema educatiu, en
aquest cas d’infantil, primària i secundària, que va ser la setena reforma de la
democràcia, amb el desori i amb el despiste de tots els mestres respecte a la
legislació vigent.
El propi Consell d’Estat també ha emès i també se l’han posat en contra, ha emès un
informe crític amb la reforma i alerta de la inestabilitat normativa que pateix
l’educació, això gràcies al seu paper, al seu govern, el govern del Partit Popular. Per
tot això, evidentment, votem a favor d’aquesta moció i mostrem també el nostre
suport a les mobilitzacions que han anunciat els estudiants d’arreu de l’Estat.
La segona de les mocions és la que fa referència a la política cultural del Partit
Popular, és una moció encertada en el sentit que demana el suport a la cultura, i la
seva proposta cultural, la seva política cultural no desentona respecte a la resta de
polítiques, la laboral, les socials, la de seguretat, que simplement el que impliquen
sempre que vostès legislen, és la pèrdua de drets, les retallades en serveis públics i
la repressió legal o policial.
De la mateixa forma que fan en educació, en matèria de cultura estan generant més
desigualtat al dificultar, en molts casos, negar per raons econòmiques, l’accés a la
cultura dels sectors més desfavorits de la població, en comptes de facilitar i
democratitzar l’accés, cosa que estem intentant fer els ajuntaments, un exemple és
l’escola de música, vostès fan el contrari que nosaltres.
Un exemple de cóm fer-ho, ho té ben a prop, si vostès volguessin aprendre cóm
democratitzar l’accés a les arts, doncs tindrien molts exemples de molts ajuntaments i
vostè va participar a la inauguració de l’escola de música, que va veure cóm és
possible democratitzar l’accés a la música, i vostès en comptes d’això el que fan és
pujar l’IVA, encareixen l’accés a la cultura.
Segons dades de l’IDESCAT els espectadors de cinema a Catalunya, em sembla que
abans també es referia el Sr. Graells, l’any 2011, sense la pujada de l’IVA van ser
20,1 milions d’espectadors de cinema, l’any 2013, quan ja havien pujat vostès l’IVA al
21%, van baixar a 16,3 milions, alguna cosa va tenir l’IVA, alguna cosa van tenir les
seves polítiques a veure, quin sarcarme, vostès van pujar al 21% l’IVA i van baixar un
21% els espectadors dels cinemes del nostre país.
Però vostès també ataquen el propi sector cultural, essent com som un dels països
de la Unió Europea on el sector té un menor pes en el PIB, un 3,5% enfront el 6%
que té a la Unió Europea, en comptes de potenciar-lo, l’enfonsen més, no només amb
la pujada de l’IVA, sinó que es neguen a qualsevol mena de diàleg amb el sector i
van aprovant lleis amb la total oposició del sector cultural, com ha estat el cas de la
Llei de propietat intel·lectual.
Novament, al contrari d’aquest govern, que és el nostre, que apostem, el govern
municipal, apostem per potenciar el sector cultural, com ha estat evident amb la
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creació i la potenciació de la creació d’un districte cultural a la nostra ciutat. La seva
concepció de la cultura és absolutament elitista, selectiva econòmicament i la
consideren un luxe, per vostè la cultura és un luxe al que tan sols es pot accedir si
tens capacitat econòmica.
Res és casual, tot convergeix en un determinat model de societat, que és el seu, que
no el compartim, la seva política cultural és un gran engranatge de la deconstrucció
que estan fent de la societat amb la LOMCE, la Llei mordassa, la LRSAL, la reforma
judicial, l’intent de reforma de l’avortament i tantes i tantes altres mesures que el que
intenten és afeblir l’estat del benestar i els serveis públics del nostre país.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Esquerra Unida i Alternativa votem favorablement a les dues
mocions, a la 20 i a la 21, i ho fem perquè totes dues són una expressió justa, una
justa resposta, a les polítiques del Partit Popular en matèria d’educació i de cultura.
Una reflexió sobre la 20, sobre la del Decret universitari, perquè una de les coses que
està fent el govern i el que està aconseguint, és aquesta parcialització de les
reformes que fa que la resposta sigui cada cop més complicada. Però ho està fent
d’una manera implacable, està fent d’una manera implacable el desballestament de
les conquestes que havíem aconseguit fins el dia d’avui.
Fa un moment, en aquest Ple, veiem com la reforma laboral, que va provocar una
vaga general, al cap d’un temps veiem com té conseqüències concretes i aterra a les
famílies, a les persones, als veïns i als conciutadans d’aquesta ciutat, 106 famílies
estan, com d’altres moltes que han anat al carrer, estan a punt d’anar al carrer per la
reforma laboral que va aprovar el Partit Popular.
Pensem i reflexionem una mica tots plegats, quines conseqüències tindrà aquest
Decret universitari de l’anomenat 3x2, que per cert hi haurà una manifestació de la
“marea d’ensenyament”, aquest dijous a la plaça Universitat, “minutos de publicidad”.
Dit això, quines conseqüències tindrà, pensem, dels nostres estudiants de
l'Hospitalet, en aquestes condicions, dels que ara estan al batxillerat o estan a
primària fins i tot, quants podran accedir a la universitat en el futur.
Aquesta és la revolució conservadora del Partit Popular, que està aconseguint que
els fills dels treballadors que havien trigat moltes dècades per poder accedir a la
universitat i empoderar a la classe treballadora i accedir a llocs de responsabilitat, al
govern de les institucions, a la direcció de les empreses, està aconseguint d’una
manera implacable que els fills dels treballadors no puguin anar a la universitat i, per
tant, els llocs de responsabilitat de direcció institucional i d’empreses estigui com
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havia de ser per ells, en mans dels de sempre, de la classe dominant i de la classe,
diguem-ne, capitalista, que ens ha governat i ens governa des de sempre.
Això és el fons de la reforma del Partit Popular, si un fa la reflexió dels que som aquí
en aquest Ple o en aquesta ciutat, dels xavals de la Florida de fa 20 anys, quan
estudiaven secundària, que una immensa majoria dels que vam acabar COU i avui
som universitaris, amb aquesta reforma del Partit Popular no haguérem pogut anar a
la universitat.
Per tant, tot el nostre suport a la moció, tot el nostre rebuig a aquesta política
classista que li treu poder a les classes populars i a la classe treballadora del nostre
país i que tindrà conseqüències greus en aquesta ciutat també.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, más allá de las mociones que nos traen, hoy le ha tocado a usted Sr. Graells,
hoy le ha tocado a usted, yo entiendo que vienen elecciones y entonces estas
mociones, pues bueno, en un Hospitalet, pues son otro canto al sol, llevamos aquí
casi 40 minutos, pues hablando de un tema del Congreso de los Diputados, que
podemos estar a favor o en contra, más todo lo que llevamos por ahí detrás,
entonces claro, pues bueno, pues seguimos desvirtuando un Pleno de un
ayuntamiento, nosotros hemos entrado antes en el debate o en el apoyo a una
moción, porque ni siquiera en el debate, sobre un tema del gobierno, bueno del
refugiado político, pero claro, es que discutir sobre estas cosas en este Pleno, no lo
sé, yo es que la verdad es que ya lo considero ridículo. Y más allá de proponer una
cosa, es que encima nos hacen unas parrafadas, algunas realmente, como la de
Iniciativa, realmente insufribles, que es que aunque tengan razón, es que claro, así
nos va, que la mayoría de vecinos luego ven esto y dicen, pero oye, vosotros de
verdad qué hacéis ahí.
Entonces, pues bueno, decimos, se notan que vienen elecciones y entonces aquí,
pues bueno, pues supongo que para ustedes su estrategia será meterse con el
Partido Popular, cosa que a mí en el fondo ni me va, ni me viene, en ese tema lo que
ustedes hagan, pero claro, a nivel de ciudad, realmente es lamentable. Entonces,
nosotros le votaremos a favor de las mociones, no entraremos a repetir argumentos,
porque tampoco entendemos que ustedes las presenten y entonces, pues los dos
grupos que tienen ahí al lado, pues repitan los argumentos y hagan esto, pues aún
más soporífero de lo que es y más teatro de lo que acaba siendo esto, porque
realmente con todos los temas de ciudad que hay, y hoy encima hay muchos, pues
bueno, como hemos dicho muchas veces, una cosa es traer un posicionamiento
político puntual o una cosa puntual, y otra cosa es traer esto, que al final lo que
parece es que quieren desviar la atención sobre los problemas reales de la ciudad,
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entonces entendemos que sus mociones, pues son las primeras, porque son el grupo
de gobierno, pero bueno, que nos tengan aquí con sus palmeros, pues 40 minutos en
un debate sobre el estado de la nación, pues entendemos que no vale la pena. Les
decimos que votamos favorablemente, pero nos parece que están desvirtuando lo
que es el Pleno y lo que sería la voluntad de los ciudadanos de esta ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Disculpi, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció que fa referència a la reforma
dels graus universitaris, comentar un seguit de coses. En primer lloc, nosaltres estem
en el marc europeu i això vol dir que estem en el que és el Pla Bolonya, i per poder
circular lliurement per Europa, vol dir que hem de poder tenir el mateix tipus de
graduacions i els mateixos tipus de graus, que és el que nosaltres hem reivindicat des
de sempre, que és que necessitàvem un sistema universitari flexible i que això vol dir,
per una banda, que hem de poder equiparar-nos a Europa, on hi ha sistemes de tres
anys i sistemes que combinen els graus de tres i quatre anys.
En aquest sentit, què és el que s’està fent des del marc del govern de Catalunya,
doncs el que s’està fent és no fer les coses únicament des del que és el govern, sinó
tenint molt en compte el que és l’àmbit universitari directament i, per tant, vol dir que
això es fa en un debat viu sobre el model d’implementació dels graus de tres anys, en
l’àmbit on correspon, que és el Consell Interuniversitari de Catalunya i, per tant, aquí
sí que tenim molt clar, podríem dir, que el model que hagi de sortir ha de representar,
per una banda aquesta flexibilitat i aquesta equiparació en el marc europeu que en
aquests moments hi és i alhora ha de ser això possible sense que suposi un perjudici
econòmic pels estudiants.
I, en aquest sentit, és en l’àmbit on des del govern es creu que això és possible i es
pot avançar i creiem que és en aquest en el marc en el qual ens hem de bellugar,
d’equiparar-nos al nostre entorn europeu, perquè puguem fer intercanvis i puguem
circular lliurament també en l’àmbit universitari i sense que això representi, insistim,
una càrrega econòmica per a l’estudiant.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa.
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SRA. SECRETÀRIA
Perdó, perdó, no m’ha dit el posicionament del vot, si us plau.

SRA. BORRÀS
Votem en contra.

SR. PÉREZ
Sobre la moció 21, parla de tres temes cabdals de la problemàtica de la cultura, que
és de l’IVA, de la propietat intel·lectual i del mecenatge. Respecte de l’IVA, que és del
21% i que és el més car de tota Europa, evidentment, des del mateix Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya es proposa un IVA super reduït, al
voltant del 4%, per tot l’àmbit de consum cultural. Cal replantejar a la Comunitat
Econòmica Europea l’establiment d’un IVA super reduït i harmonitzat per a tots els
països, per estimular les polítiques actives de dinamització i les industries culturals,
fomentant, evidentment, l’ocupació.
Defensada per la majoria absoluta del Partit Popular en el Congrés, des del primer de
gener d’enguany ha entrat en vigor la nova Llei de propietat intel·lectual que pot
conculcar drets constitucionals, sobretot l’article 20 de la Constitució, apartat d), és
tan conscient el Partit Popular que ha creat un nyap, fent una Llei adhoc, que en el
seu mateix redactat contempla la seva modificació i reconducció en el termini d’un
any, fet que des de Convergència i Unió tenim en compte per plantejar en aquest
temps totes les modificacions que considerem escaients.
En el mecenatge, el Partit Popular s’ha pronunciat, una vegada més, en contra del
que deia en el seu programa, que en aquesta legislatura no haurà Llei de mecenatge,
nosaltres creiem que és necessari en lloc de prendre mesures puntuals de
modificacions fiscals, com s’està fent. Per altra banda, ens preocupen les notícies
sobre la regulació i fiscalitat del micromecenatge, que ara mateix està actuant de
salvavides en projectes del sector cultural, precisament a l'Hospitalet tenim algunes
entitats culturals que practiquen el micromecenatge. Moltes gràcies, votem a favor de
la moció, perdó.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la primera moción, con este Real Decreto las
universidades van a poder ofrecer títulos de tres años y máster de uno o de dos, los
tres años van a servir para adquirir un conocimiento general y el uno o dos, servirán
para especializarse, justo exactamente igual que se hace en el resto de Europa. Con
la reforma universitaria, universidades y estudiantes tendrán más flexibilidad para
adaptar sus estudios, ya que nuestro sistema académico y tal y como se ha dicho
antes, después de la reforma de Bolonia, se cerró con excesiva rigidez.
El grado tenía 240 créditos y esto no permitía armonizarnos con un total de 34 países
que mantenían la horquilla y lo reducían hasta los 180 créditos, de 180 a 240, bien,
pues ahora con este Real Decreto se facilita la convalidación de títulos en Europa, el
reconocimiento de las titulaciones en Europa y el acceso de los estudiantes de
doctorado a universidades de otros países, cosa que era muy difícil antes por
problemas de convalidación. Y además esta era una necesidad que ya se manifestó
en el año 2006 a través de la Conferencia de Rectores.
También esta reforma nos sitúa a nivel europeo, porque a partir de ahora será más
fácil completar y homologar los estudios fuera de España, de forma que se favorece
la internacionalización de nuestro sistema universitario, ya que facilita la movilidad de
nuestros estudiantes entre universidades extranjeras, a la vez también se facilita que
se incorporen estudiantes extranjeros en las universidades españolas.
También es importante resaltar que gracias a este Real Decreto se va a permitir un
mayor incremento en los convenios de dobles titulaciones, con otros países, de forma
que los estudios universitarios van a ser mucho más atractivos.
También el Real Decreto es respetuoso con lo que se llama autonomía universitaria,
porque las universidades van a tener más autonomía para adaptar sus títulos de
grado y de máster según sus propias necesidades, exactamente igual que se hace en
el resto de Europa.
Y es respetuoso, porque además esta transformación no es radical, no es inmediata,
sino que tampoco se establecen plazos, de forma que cada universidad va a poder
adaptarse conforme a sus decisiones, las que adopte conforme a sus necesidades y
conforme a sus titulaciones.
También estamos ante un Real Decreto que favorece la inclusión laboral, porque
fomenta la especialización. Y en ese sentido, estamos viendo como en la mayor parte
de los países con los que tenemos relación y que funcionan mejor la empleabilidad,
pues funciona mejor con grados de tres años, que con grados de cuatro años e
incluso con las antiguas licenciaturas que teníamos en España de cinco años.
Por tanto, estamos ante un Real Decreto que armoniza los estudios universitarios con
el resto de Europa, que favorece la movilidad entre estudiantes, entre universidades
de distintos países, que facilita la convalidación de los títulos entre esos países, que
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mejora la empleabilidad de los estudiantes y, por lógica, votamos en contra de la
moción.
Respecto a la moción de la cultura, hombre, para hablar de IVA cultural hay que tener
en cuenta que existen varios tipos de IVA, para distintos tipos de actividades, y que el
principal es el editorial y justo en el editorial el IVA es del 4%, que es el
superreducido. También hay que señalar que el problema de ocupación del sector de
la cultura, hombre, no comienza en el 2011, es que ya comienza en el 2009, cuando
se redujo el número de personas que acudían a cines y teatros, por qué, pues
hombre, por motivo de la crisis.
Y los datos recogidos ahora, en el 2014, que pueden ustedes conocer perfectamente
y si no ya se los pasaré yo, resulta que en 2014, pues ha crecido el número de
espectadores que han ido al cine, cuánto, un 14%, que casualidad, y la recaudación
resulta que ha aumentado respecto del 2013, cuánto, un 3%, y esto por qué, hombre,
pues muy sencillo, es que la cultura, como el resto de sectores, dependen de la
economía y si la economía va mejor, pues la gente consume más y puede ir al cine y
puede ir al teatro, por ejemplo ¿no?. Es que no todo es política fiscal del IVA, es la
política en general, y cuando no tienes dinero para llegar a final de mes, pues
difícilmente puedes comprar una entrada de cine o de teatro, como pasaba en 2011.
Entonces, qué ha pasado en 2014 para que haya sido el mejor año del cine español
en número de espectadores de los últimos 37 años, porque a diferencia de cuando
ustedes gobernaban que aumentaron el número de parados a tres millones, resulta
que ahora, en 2014, se han creado 400.000 puestos de trabajo, y si antes, en el
2011, la gente no llegaba a final de mes y no podía comprarse una entrada, resulta,
pues hombre, con las dificultades que todavía tenemos, pero la gente ya puede
acceder al teatro y al cine.
Y cómo puede ser que en 2014 la música haya crecido en ventas un 21% respecto al
2013, después de más de 13 años de bajadas consecutivas, y ha llegado a ingresar
más de 150 millones de euros, pues seguramente en esa recuperación también
tendrán algo que ver las nuevas deducciones que ha hecho el gobierno central del
Partido Popular que ha llevado a cabo. Deducciones que han servido para la
elaboración de grandes producciones en España y en especial las artes escénicas y
la música, y porque aprueba una reforma que además incentiva el mecenazgo, que
permite deducciones hasta el 75% y que le ha ido muy bien a la cultura.
Entonces, si en 2014 ha sido el mejor año para el cine de los últimos 37 años y si
resulta que el mundo de la música ha crecido un 21%, ingresando más de 150
millones de euros, escúcheme, dónde está el hundimiento de la cultura en España
que nos pronosticaban los apocalípticos de la Izquierda, un año después del parte de
defunción de la cultura por parte de la Izquierda, resulta que la cultura está mejor
ahora que en 2013, por eso votamos en contra.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Graells, vol dir alguna cosa? No és obligatori.

SR. GRAELLS
No, simplement que m’ha sorprès la intervenció de la Sra. Meritxell Borràs, perquè
anava parlant i anava coincidint plenament, el que m’ha estranyat és el vot en contra,
perquè en cap cas la moció està definint-se en què si els graus han de ser tres o
quatre anys, simplement el que diem és, faci’s un estudi en profunditat, que és
precisament el que han demanat els rectors de les universitats catalanes
precisament, i jo entenc que el propi govern de la Generalitat, fem les coses bé,
parlem-ne.
I podem estar d’acord, com crec que pot estar d’acord tota la comunitat universitària,
és a dir, tres anys o quatre, ens pot..., per cert, el Sr. Juan Carlos del Río parlava de
les grans bonances de la reforma, quan aquestes reformes ja van venir de l’anterior
reforma, és a dir, els màsters ja hi eren, amb la seva reforma no han introduït els
màsters, i la mobilitat universitària i la homologació dels títols a nivell europeu, això ja
hi era.
El que ha fet aquesta reforma és passar de quatre a tres anys sense cap mena de
negociació, com si fos una cosa tan fàcil, jo li dic una cosa, si vostè passa de quatre a
tres i emboteix el que feia en quatre, en tres anys, això serà un veritable desastre, i li
diu qualsevol expert universitari en el que és la planificació dels ensenyaments
universitaris.
S’han de fer les coses bé, s’hauran de deixar de fer algunes coses i prioritzar el que
són els àmbits més bàsics, més competencials, però això no s’han fet i, per tant,
aquestes grans mesures precipitades acaben essent els grans fracassos, que sempre
les reformes del nostre país acaben caient en general. I podem fer fins i tot
autocrítica, és important, i això li ha dit el Consell d’Estat, que hi hagi un consens.
I ja només pel tema de les dades que vostè dóna del 2014, és que és la típica
estratègia, després d’un 13 desastrós, desastrós, baixem un 21% i diu vam pujar el
3%, doncs escolti’m, 21 menys 3 hem baixat un 17, vull dir, no sigui demagog, o el
que sigui, és a dir, si em compara el 14 amb el 13, quan el 13 és l’any del gran
impacte, lògicament el 14 es pot recuperar una mica per d’altres factors que no tenen
res a veure amb les seves polítiques. Res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Perdonar al Jaume, que ha fet 21 menys 3, 17, jo sóc de mates, ell és de llengua,
però són 18.
En tot cas, un apunt pel Sr. Ordóñez, si tampoc podem parlar de cultura i d’educació,
perquè no són temes de ciutat, ja no sé de què hem de parlar. Vostè viu en una ciutat
universitària, que té milers d’alumnes que vénen a la nostra ciutat a les universitats
que hi ha a la ciutat, vostè viu en una ciutat on milers de joves de l'Hospitalet van a
universitats d’arreu del país. Vostè viu en una ciutat on hi ha teatre, centres culturals,
biblioteques, on hi ha milers d’espectadors i usuaris, si la cultura i l’educació tampoc
és un tema de ciutat, doncs entenc que per vostè sigui insofrible quan algú parla
d’educació i cultura, però evidentment no només parlarem del que vostè sempre ens
aporta a aquest Ple, que són locutoris, migració, tot a 100, badulaques, inseguretat,
etc. Per tant, deixi’ns que encara que siguem insofribles, doncs parlem de cultura i
educació de tant en tant, o molt de tant en tant, en aquest Ple.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, per explicar-me, perquè em sembla que no ho devem haver fet prou bé. Des del
nostre punt de vista, aquest Reial Decret permet una flexibilitat del sistema
universitari, no obliga a que tots els graus passin a tres anys i, per tant, en aquest
sentit, és això el que es valora positivament, el fet que puguem tenir un sistema
flexible com a la resta d’Europa i, per tant, en aquest sentit, el que no hem considerat
mai que tingués una lògica és que tots els sistemes a Catalunya fossin exclusivament
de quatre anys, és aquest el tema.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, havia saltat a la Sra. Borràs, perquè el Sr. Salmerón no volia parlar, Sr.
Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, para responder muy brevemente. La verdad es que no es que sea insufrible, no
he utilizado esta palabra, cuando se habla de cultura aquí, es insufrible cuando usted
habla. Pero más allá de esto, aparte es curioso que usted hable de esto, entonces,
lógicamente de lo que nosotros nos quejamos no es que no sea importante, si usted
quiere tergiversar las palabras, pues puede hacerlo porque es lo que suele hacer,
nosotros de lo que nos quejamos es de que en este Pleno no tenemos competencia
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sobre eso y entonces traer mociones continuamente sobre la que no se tiene
competencia, es precisamente de lo que nos quejamos, porque cosas que preocupan
a la ciudad, a la ciudadanía de Hospitalet, pues hay muchísimas, pero nos
tendríamos que centrar en el debate sobre las que aquí se pueden solventar o no
solventar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha algú més que vulgui intervenir? No? Sr. Graells, vol dir alguna cosa?
Doncs passem a les següents mocions.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 20 i 21; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 20.- INSTANT EL GOVERN DE L’ESTAT A LA PARALITZACIÓ DEL R.D.
43/2015, DE 2 DE FEBRER, DE REFORMA DELS GRAUS UNIVERSITARIS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant
d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve
Garnés; i amb 9 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

VIST que el Consell de Ministres de divendres passat 30 de gener va aprovar el Reial
Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel que es modifiquen el Reial Decret 1393/2007, de
29 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments Universitàries
Oficials, i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els
ensenyaments oficials de Doctorat.
VIST que el Consell d'Estat ha emès un Dictamen relatiu a l'esmentat Reial Decret on
realitza una sèrie d'observacions que en bona part reiteren les que ja havien estat
formulades pels Rectors en el Consell d'Universitats.
VIST que les observacions dels màxims responsables universitaris es plasmen de
manera íntegra als documents aprovats per la Conferència de Rectors de les
Universitats Espanyoles (CRUE), documents que no van anar tinguts en consideració
en l'elaboració del Reial Decret pel Ministeri, qui tampoc no va donar resposta a les
qüestions plantejades llavors per les Universitats i que el Consell d'Estat ha tornat a
assenyalar ara.
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VIST que el Dictamen del màxim òrgan consultiu del Govern subratlla que la reforma
projectada pel Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, encara que afecta a escassos
preceptes, té una especial rellevància i conseqüències de gran calat en el Sistema
Universitari Espanyol, i recorda que, tractant-se de canvis que afecten a l'estabilitat
en la regulació dels ensenyaments, seria desitjable assolir un acord general a fi de
buscar un text que pugui donar major estabilitat al sistema.
VIST que, per la seva part, la Universitat, a través de la CASUE (Comissió
Acadèmica Sectorial de les Universitats Espanyoles), i a petició del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport, en va emetre un Informe relatiu a l'estructura 3 +2 en els
estudis de Grau i Màster, que va ser aprovat en el Ple Extraordinari el 8 de juliol de
2014 on, entre altres consideracions, coincideix també amb aquesta observació sobre
l'estabilitat regulatoria, i considera que seria precís realitzar una avaluació rigorosa
dels resultats assolits amb l'estructura ara vigent abans de plantejar la seva reforma.
VIST que, malgrat tot, el Ministeri s'ha limitat a afirmar, sense presentar estudis que
el recolzin i sense que les pròpies institucions suposadament beneficiades per la
reforma ho avalin, que els canvis contribuiran a afavorir la internacionalització de les
Universitats Espanyoles.
ATÈS que opinem que no solament no queda acreditada la pretesa contribució dels
canvis projectats a la internacionalització de les Universitats, menys encara des d'una
perspectiva global, sinó que aquests enclouen efectes potencialment molt perjudicials
per a la cohesió del Sistema Universitari, la seva transparència i la seva llegibilitat
nacional i internacional, efectes que es traslladarien directament en els Títols
universitaris espanyols.
VIST que els Rectors han plantejat al Ministeri nombroses qüestions i dubtes
específics i li han traslladat la seva preocupació pels efectes perjudicials de la
reforma, però el Govern ha decidit no donar resposta a tot això al Reial Decret
43/2015, de 2 de febrer.
VIST que aquestes observacions van més enllà d'aspectes tècnics rellevants, i
adverteixen de la possible devaluació dels Títols de Grau, particularment en el
relacionat amb la incorporació laboral dels Titulats; a la confusió que la diferent
durada d'un mateix Títol podria generar entre famílies i ocupadors; o al retall del
finançament públic i l'augment dels preus de matrícula que la reforma comportaria.
ATÈS que amb aquesta aprovació, pensem que el Govern torna a donar mostres del
seu desig d'imposar un model educatiu que ataca a la igualtat d'oportunitats i suposa
un retrocés en l'equitat i en la qualitat de l'educació, apostant clarament per la
desigualtat, i amb unes conseqüències acadèmiques i professionals gens falagueres
per als joves que vulguin realitzar estudis universitaris.
ATÈS que el fet de realitzar un grau "devaluat" de 3 anys, obligaria els estudiants a
cursar un Màster per gaudir d'una educació universitària completa i al nivell dels
estàndards europeus. Màsters que de per si, ja no estan a l'abast de gaires famílies,
quant menys si aquests ara s'han de realitzar en dos anys.
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ATÈS que opinem que la idea del Govern és que a Espanya sobren universitaris, i
que aquesta idea ha impregnat totes les decisions del Ministeri fins ara, en matèria de
regulació, de pressuposts i també en el sentit d'aquesta reforma universitària de
l'Estructura dels Graus.
ATÈS que creiem que no té sentit emprendre una reforma sobre el contingut i durada
de les titulacions universitàries sense una avaluació rigorosa del procés d'implantació
del Pla Bolonya.
ATÈS que creiem que en els objectius de la reforma universitària plantejada pel
Govern no hi ha una millora en la qualitat de l'ensenyament superior, ni tampoc l'obrir
a un major nombre d'estudiants una gamma més alta d'oportunitats, sinó que respon
a una deliberada voluntat de demolir el sistema públic universitari, justificar més
retalls en personal Docent i Investigador, degradar la qualitat de l'ensenyament
superior i en definitiva, per a que l'educació universitària sol sigui per a qui pugui
pagar-la-hi.
ATÈS que per molt que el Ministeri d'Educació parli d'augmentar les beques per a
l'estalvi de les famílies, estan totalment desacreditats en aquesta matèria, quan ells
mateixos vénen imposant reduccions en les quanties que ofertes i dificultats en el seu
accés. A més es tracta del Ministeri que ha retallat 7.000 milions d'euros en l'educació
en els últims anys, que ha acomiadat 32.000 professors i que ha aprovat, en contra
de tota l'opinió pública i de totes les forces polítiques, la LOMCE.
Per tot l’anterior, el grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- L'Ajuntament de L'Hospitalet, com a ciutat universitària, insta el Govern de
l'Estat que paralitzi el projecte de reforma dels Graus universitaris.
SEGON.- Instar el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya a mostrar el seu rebuig davant aquest
projecte i no dur a terme aquesta reordenació que estableix el decret fins que no
s'avaluïn els resultats del pla vigent, emanat de Bolonya, tal com han expressat altres
CC.AA.
TERCER.- Instar al Govern de l'Estat a l'acord i el diàleg amb tots els sectors de la
comunitat universitària per aconseguir que el nostre sistema asseguri la igualtat
d'oportunitats, garanteixi la seva qualitat i la seva estabilitat.
QUART.- Instar al Ministeri d'Educació a sol·licitar un informe al Consell d'Universitats
sobre els resultats de la vigent ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
CINQUÈ.- Instar al Ministeri d'Educació a què promogui al si de la Conferència
General de Política Universitària (CGPU) i del Consell d'Estudiants Universitari (CEU)
una comissió que elabori un informe sobre els efectes de la reforma promoguda per

…/…

123

l'esmentat Ministeri d'Educació en el finançament públic i privat de les universitats, en
la igualtat d'oportunitats i en l'accés a l'ocupació dels titulats.
SISÈ.- Donar trasllat d'aquests acords al Ministeri d'Educació, a la Coordinadora de
Representants d'Estudiants d'Universitats Públiques (CREUP), a la Conferència de
Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), al Departament de Ensenyament i al
d'Economia i Conèixement de la Generalitat, al Consell Interuniversitari de Catalunya,
als grup parlamentaris representats en el Parlament de Catalunya, als membres del
Consell de Ciutat i l'Associació d'Estudiants de L'Hospitalet (AEL'H).

MOCIÓ 21.-

EN SUPORT A LA CULTURA I AL SECTOR CULTURAL.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 5 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas,
Bas i Cañizares; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que pensem que la cultura és un dret fonamental de la ciutadania i els poders
públics han de promoure el seu accés i participació al conjunt dels ciutadans i
ciutadanes, tal com proclama la Constitució Española.
ATÈS que recolzem la Declaració de Florència, aprovada el 4 d'octubre, en
l'Organització de les Nacions Unides, en la qual es demana que la cultura sigui en el
centre de les polítiques de desenvolupament sostenible per la seva capacitat de
generar economia, a més de ser un element aglutinant i de cohesió social, part
indispensable de l'Estat del Benestar.
ATÈS que creiem que la cultura és un promotor crucial per a la construcció
d'identitats compartides i inclusives aquest complex segle XXI i és per aquesta raó
per la que necessitem més que mai una cultura, viva, accessible i prolífica per al
nostre desenvolupament en una societat cada vegada més plural i complexa.
ATÈS que creiem que la cultura hauria de ser, a més, un sector d'impuls i creació
d'ocupació en un model de creixement econòmic sostenible, i sustentat en l'alt valor
afegit.
VIST que la cultura a Espanya representa el 3,5% del PIB i el 2,6% de l'ocupació
(unes 400.000 persones).
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ATÈS que la cultura és, per tant, una gran oportunitat i que Espanya desaprofita
aquesta potencial altíssim per assolir almenys la mitjana de l'UE que es troba en el
6% del PIB.
VIST que des que el Partit Popular va arribar al Govern de l'Estat el 2011, no hi ha
hagut un any en què el sector cultural no faci balanç en números vermells: El 2012
amb l'augment de l'IVA cultural fins al 21%, tretze punts més; El 2013 amb els retalls
pressupostaris i l'efecte del gravamen; El 2014 suma a tot l'anterior una Llei de
Propietat Intel·lectual que a ningú protegeix i anuncia que no hi haurà una Llei de
Mecenatge que va prometre al sector cultural en el seu programa electoral i aquesta
acaba en un apèndix de la reforma fiscal; o l'autèntic disbarat del finançament del
cinema espanyol.
VIST que el 2015 els PGE en cultura són tan sols el 0,21% del total, sent Espanya el
país de l'Eurozona que menys pressupost dedica a la cultura, amb una mitjana d'un
2%.
VIST que segons les dades de la Unió d'Associacions Empresarials de la Indústria
Cultural Espanyola, que representa a més de 4.000 empreses del teatre, el cinema, la
música i l'espectacle, el 2013, el primer any complet d'aplicació de la pujada de l'IVA,
el sector espanyol va sofrir un descens del 15% d'assistència, un 16,33% de
recaptació bruta i un 22% de recaptació neta.
VIST que Espanya té l'IVA cultural més alt d'Europa, per davant d'Alemanya (7%),
França (5,5%), Finlàndia (10%), Itàlia (10%) i Portugal (13%).
VIST que la cultura és un bé públic que cal preservar i apropar-se tota la població en
les millors condicions possibles. En aquest sentit, les polítiques fiscals aplicades al
sector han suposat una barrera d'accés important. Com s'ha pogut comprovar,
l'augment de l'IVA als productes i serveis culturals ha suposat un descens molt
important d'espectadors i facturació en totes les manifestacions de cultura en viu i a
les sales de cinema, així com dificultats en la creació i a la producció.
VIST que amb referència a la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) aprovada pel Govern
del Partit Popular, tant el Consell d'Estat, que va expressar els seus dubtes respecto
l'avantprojecte, que va ratllar de "desigual", com la Comissió Nacional de
Competència, que va criticar entre altres aspectes el "dret irrenunciable" que la llei
estableix per als diaris a rebre un pagament per part dels agregadors de notícies,
com Google News, que usessin fragments dels seus articles, com finalment, el
Suprem que també es va sumar als escèptics l'han criticat i encara així el Govern va
decidir aprovar-la.
VIST que la Llei de Propietat Intel·lectual pot tenir, a més, articles que conculquin la
Constitució Espanyola. Com la nova compensació per còpia privada amb càrrec als
Pressuposts de l'Estat, que substitueix al cànon digital, que deixa la quantitat
destinada als autors a la discrecionalitat del Govern, sense referència a criteris per
calcular-la, i dins de la disponibilitat que ofereixin cada any els PGE, xocant aquesta
amb el dret dels creadors a rebre una compensació que correspongui al valor dels
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seus béns. Però sobretot el fet de carregar, mitjançant els PGE, sobre tots els
ciutadans aquesta compensació, consumeixin o, no cultura o tecnologia.
VIST que a més, derivat d'aquesta Llei, Espanya ha estat la riota de mig món, en
tancar el passat dia 16 de desembre de 2014 el servei de notícies Google News,
convertint-se així en el primer país del món on l'empresa californiana interromp la
seva activitat. Aquest servei funciona a 70 països i està disponible en 35 idiomes. A
Espanya el servei de notícies tenia 385.000 usuaris únics al mes, sense comptar els
accessos des dels telèfons mòbils.
ATÈS que les mesures que ha pres el Govern del Partit Popular són contràries a les
tendències globals en matèria cultural, a una visió social i ciutadana de la cultura i fins
i tot a les recomanacions de la pròpia Unió Europea, i no corresponen a un
enfocament estratègic coherent, demandat tant per la societat com pel sector cultural.
ATÈS que la situació actual de la política cultural del Govern d'Espanya està
caracteritzada, a més, per la falta de diàleg, decisions negatives i un discurs agressiu
cap als artistes i, en general, cap al sector cultural.
ATÈS que pensem que per totes aquestes raons, la cultura al nostre país mereix
l'atenció necessària i una actitud dialogant per part dels poders públics.
Per tot l’anterior, el grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Rebutjar la política cultural de PP ja que aplica un conjunt de mesures que
posen en greu crisi al conjunt del sector cultural i alhora posa barreres a la ciutadania
per al seu accés, participació i creació.
SEGON.- Exigir el Govern de l'Estat a modificar el tipus impositiu d'IVA per al conjunt
de béns, activitats i serveis culturals de manera urgent i que s'estableixin uns
percentatges més concordes als existents en altres països de la zona euro.
TERCER. - Instar al Govern de l'Estat a què iniciï una ronda de consultes amb el
sector cultural per proposar una Llei de Propietat Intel·lectual d'acord amb les normes
europees.
QUART. - Instar el Govern de l'Estat a impulsar un pacte d'Estat per a la Cultura i que
aquesta sigui una prioritat també a l'hora d'elaborar els Pressuposts Generals de
l'Estat.
CINQUÈ. - Instar al Govern de l'Estat que compleixi el seu programa electoral i
elabori una proposta de llei de Mecenatge que ajudi a la promoció de la cultura però
que també fomenti la participació social en la cultura mitjançant desgravacions al
consum.
SISÈ. - Instar al Govern de l'Estat a iniciar una ronda de consultes amb els sectors de
la cultura per a l'elaboració del demandat Estatut del Creador i l'Artista.
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SETÈ. - Donar trasllat d'aquests acords al Ministeri d’Educació. Cultura i Esport, al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP), a l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural
de Catalunya (APGCC), a l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC), a
l'Associació Professional dels Directors i Directors de Cinema de Catalunya, a
l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), a la Federació d'Entitats
d'Empresaris de Cinema (FECE), a la SGAE-Catalunya i a les entitats culturals i
d'artistes de la ciutat de L'Hospitalet.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 22, 23 i 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que parlaran tres, comença la Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, a nadie se le escapa el estado de las calles y la
limpieza de las mismas, es uno de los problemas más visibles en nuestra ciudad,
provocado en cierta medida por los vecinos incívicos que no cumplen la ordenanza
de civismo. No en vano, en el último barómetro de la ciudad, es un resultado que año
tras año nos pasa, revela que la limpieza, el incivismo, el vandalismo, la dejadez del
estado de las calles y los excrementos de perro, es uno de los principales problemas
que sufre la ciudad y que critica la ciudadanía. Precisamente, la ciudadanía percibe
que no se está haciendo lo suficiente en este sentido y critica la gestión que se está
haciendo desde el Ayuntamiento. Desde el Partido Popular consideramos que es
preciso urgentemente mejorar la limpieza, para mejorar la imagen que proyectamos
al exterior y para que los vecinos de la ciudad se sientan cómodos en su propia casa.
Nosotros hemos querido mirar nuestro entorno, los municipios de alrededor, y nos
hemos encontrado que el ayuntamiento de Barcelona está llevando a cabo, pues una
iniciativa que nos ha parecido muy interesante, está llevando a cabo un plan de
mejora de limpieza viaria, en el que además de la limpieza diaria en la ciudad, lo que
se hace es, de manera extraordinaria los sábados, los sábados hacemos a fondo el
barrio, eso implica que además de la limpieza diaria de cada semana, pues cada
semana se hace un distrito o un barrio o una serie de barrios, en profundidad. Viene a
ser como en las casas de todos nosotros, en las que cada semana la familia, pues se
dedica a hacer la cocina a fondo o el lavabo a fondo o los armarios a fondo, eso se
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podría extrapolar a nivel de ciudad y consideramos que sería positivo el hecho de que
además de la limpieza viaria diaria, cada semana se hiciera un distrito a fondo.
Además también nos encontramos que el mal estado de las calles viene también
provocado por aquellos vecinos incívicos que no pagan las multas impuestas por
incivismo, incumplen la ordenanza de civismo, se les sanciona y no pagan la multa.
Según los datos facilitados por la cuenta general del año 2013, de las 2.165 multas
interpuestas por conductas incívicas, por un valor de 235.190 euros, sólo se cobraron
13.639 euros, es decir, sólo un 5%. Dado que este Ayuntamiento no tiene potestad
para embargar a los incívicos que no pagan estas sanciones, consideramos que la
ordenanza de civismo establece en un artículo, en el artículo 116.4, en el que se
permite formalizar un convenio con la administración de justicia, para formalizar y
establecer que en las circunstancias de la ejecución de las penas se computen y se
permuten por trabajos a la comunidad.
Por todo ello, pedimos, desde el grupo popular: Primero, admitir, que este
Ayuntamiento admita que la limpieza de las calles debe mejorar considerablemente
para modificar la imagen que tenemos todos los vecinos y los visitantes que visitan
nuestra ciudad. Segundo, estudiar el Plan de Mejora del Ayuntamiento de Barcelona
“Los sábados el barrio a fondo” para hacerlo viable e implementarlo en nuestra
ciudad. Y tercero, estudiar la fórmula para que aquellas personas que son
sancionadas por motivos de limpieza e incivismo y que no pagan esas sanciones,
puedan permutar su sanción por trabajos en beneficio de la comunidad. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, la moción que presenta el Partido Popular es una
propuesta de apoyo a la familia, y en este caso a la maternidad. Todos sabemos de
las dificultades que comporta para una familia la gestación y atención a un menor,
máxime en unos momentos como los actuales, donde hay familias con problemas
económicos. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el
artículo 25, Sr. Esteve, artículo 25, hace referencia a la especial necesidad de
declarar la maternidad con derecho a cuidados y a asistencia especial. Todos
sabemos de la importancia del relevo generacional, debería ser del orden de 700.000
nacimientos y resulta que no llegamos a 450.000.
Es por eso que presentamos una serie de propuestas al Pleno, en apoyo de la
maternidad, como que los servicios sociales presten especial atención a las mujeres
gestantes que están en especial situación de vulnerabilidad; que se articulen medidas
de fomento y apoyo a las entidades de iniciativa social que tengan por objeto dar
soporte a la mujer en estado de embarazo, embarazada; que los servicios sociales
del Ayuntamiento incluyan el asesoramiento y orientación de las mujeres
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embarazadas, en su programa de apoyo a la maternidad; el establecimiento de un
servicio de orientación sobre los medios y procedimientos de adopción y que se den
a conocer las medidas de apoyo a la maternidad que realiza el Ayuntamiento.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La inseguretat ciutadana es el segon problema de la
ciutat segons l’últim baròmetre, després de l’atur. En aquesta ciutat hi ha zones on hi
ha molta inseguretat, la gent de vegades no s’atreveix ni a sortir de nit, perquè fa por.
Barris com La Florida o La Torrassa realment per la nit no es veu cap tipus de
protecció, ni d’agents de guàrdia urbana, ni de mossos. Nosaltres hem demanat
repetides vegades que s’augmenti la plantilla de la guàrdia urbana i dels mossos,
perquè hi hagi més tranquil·litat i més vigilància nocturna.
És repetitiu en aquesta ciutat la crema de motos, de cotxes i de containers, si un
entra al Google veurà que posant quema de containers de l'Hospitalet, surten un
munt de pàgines, quema de cotxes de l'Hospitalet i un munt de pàgines, quema de
motos de l'Hospitalet i un munt de pàgines. Però és que últimament això ha
augmentat d’una manera espectacular, el 12 de gener a La Florida es van cremar una
sèrie de containers, l’1 de febrer al barri de Can Serra també, el 3 de febrer a la
rambla Just Oliveres una sèrie de motos, és a dir, no sabem si hi ha alguna banda
organitzada que per la nit es dedica a cremar, i això realment dóna una sensació
d’inseguretat molt forta.
Per aquest motiu, mostrem la nostra preocupació per l’augment d’actes incívics i
vandàlics a la ciutat, demanem que l’ajuntament intensifiqui la vigilància nocturna dels
nostres carrers, per prevenir aquests actes incívics i vandàlics i millori la sensació de
seguretat dels ciutadans, i que el tinent d’Alcalde de Seguretat, Convivència i Civisme
admeti el problema i deixi de negar l’evidència, com a responsable últim de la manca
de seguretat a la ciutat, si admet el problema, hi ha possibilitat de solucionar-lo.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament, comencem pel Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa, per posicionar-nos com Iniciativa per Catalunya Verds a les
tres mocions del Partit Popular. Començaré per la primera de recolzament i ajut a la
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maternitat, no sé per què el Sr. del Río em recordava l’article 25, jo ja tinc dues filles i,
per tant, crec que ja he fet la feina convenientment, però en tot cas, crec que aquest
tema és un tema de salut, no podem oblidar que el dret a la salut està cada cop més
amenaçat per les seves polítiques, sobretot per a les que a la moció anomenen
persones en situació d’especial vulnerabilitat, si algú ha fet menys o ha fet més en
contra de les persones més vulnerables en el tema de la salut, són vostès.
La informació i orientació, tant en aquest aspecte, com en d’altres, forma part del
treball bàsic que fan tots els serveis socials i em consta que fan una excel·lent tasca
els nostres serveis socials, per tant, reclamar que els nostres serveis socials incloguin
l’assessorament i l’orientació, o és ignorància o és voler sembrar dubtes sobre la
seva professionalitat, que jo no tinc cap dubte i sé perfectament que ja ho estan fent.
Pel que fa als mitjans per donar en adopció, crec que obliden que és responsabilitat
del govern autonòmic, que també s’informa, així com dels recursos i entitats on dirigirse en la situació que vostès exposen.
Tornant a la visió global, emprendre en aquest moment una campanya de natalitat,
quan no es garanteix a la vegada uns drets bàsics com el treball, l’habitatge, i quan
es retallen serveis bàsics com les bressols, la subvenció a les bressols, en aquest
cas nosaltres les mantenim, o retallen l’atenció sanitària, és una irresponsabilitat per
la seva part. Per tant, votem contràriament a aquesta moció.
De la mateixa manera, votem contràriament a la moció demanant més seguretat a la
ciutat, a la seva moció el que vénen a dir és que la inseguretat és el segon o diuen
que és el segon problema que més preocupa a la ciutadania, però amaguen que en
els darrers anys aquesta preocupació ha anat clarament en disminució, en el 2012
era el 28,5%, en el 2013 va ser ja el 26,2% i aquest 2014 ha estat el 22,4%.
Això va en paral·lel i no estem parlant simplement d’una sensació de la ciutadania,
sinó que va en paral·lel de la disminució dels fets delictius, que ja fa temps que es
constata a la nostra ciutat, com vostè i jo mateix vam sentir en el Consell de Districte
de Collblanc-La Torrassa quan va ser el tema monogràfic o quasi monogràfic, el tema
de seguretat, i tots els cossos, tant el mossos, la guàrdia urbana, com la policia
nacional, van certificar que la delinqüència o els fets delictius estan baixant.
Més enllà de les estadístiques o els raonaments, l’evidència del treball fet pel govern
municipal en la convivència a l’espai públic és evident, és cert que hi ha veïns que no
gaudeixen de l’espai públic com a punt de trobada, d’intercanvi, de relacions, i no són
cívics, hem d’aconseguir treballar per una ciutat en la que tots puguem viure, doncs
que aquests ciutadans canviïn les seves actituds en l’espai públic.
Certament vivim en una situació d’inseguretat i en això li donaria la raó si vostès es
referissin a inseguretat en quanta gent no sap si treballarà demà o l’acomiadaran o
perdrà la seva feina, o si es referissin a inseguretat si podrà tenir o no una pensió
quan es jubili, o quan el trucaran per una operació que tant necessita, aquesta és la
inseguretat que a nosaltres més ens preocupa, la inseguretat que provoquen les
retallades dels serveis públics de salut, d’educació, de pensions, etc.
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El que no es pot fer, més enllà de les dades o percepcions globals, és
sobredimensionar els fets i arreplegar uns quants vots jugant amb la por i la
inseguretat i engrescant a la gent que fa posicions insolidàries i xenòfobes, al
barrejar-ho amb d’altres temes com la migració, no dic que vostès ho hagin fet en
aquesta moció, però que es pugui donar el cas que d’altres grups ho puguin aprofitar.
En les seves declaracions també diuen que volen aplicar la mateixa recepta que els
ajuntaments de Castelldefels i Badalona en seguretat, només dos darrers exemples
d’aquesta recepta que vostès ens donen, a Badalona han passat, ara fa molt poc,
personal de serveis socials a urbanisme, per accelerar les obres abans de les
eleccions, posant per davant de les persones, els interessos electoralistes. O a
Castelldefels que han hagut de patir la vergonya, davant de la incapacitat del govern
d’aprovar uns pressupostos, que els grups de l’oposició hagin acordat i aprovat en
Ple uns pressupostos que posen més atenció que no pas la que vostès volien posar,
en educació, serveis socials o foment de l’educació.
La tercera moció també la votarem en contra, sobre la neteja de la ciutat, aquest
Ajuntament està fent esforços ingents per millorar la neteja, és cert que encara hi ha
un recorregut a fer, però hem augmentat els pressupostos, hem augmentat els
serveis, hem modificat els horaris i tenim noves rutes respecte a la neteja, per tant,
crec que es pot dir en algunes ocasions que la ciutat està bruta o en alguns moments
està bruta, però el que no es pot dir és que aquest govern no hagi fet tot l’esforç
necessari perquè això no passi. Gràcies.

Essent les 20.25 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Bé, votem en contra de les tres mocions, la primera d’elles sobre el tema de la neteja,
no estem d’acord amb el plantejament que es fa sobre la brutícia a la ciutat, no tant
per la brutícia a la ciutat, sinó a on senyala la solució, jo crec que la principal
responsabilitat recau sobre la contracta de neteja i el que s’ha de fer és que la
contracta de neteja compleixi amb el seu pla de serveis i si no compleix el pla de
serveis, doncs que es sancioni i es posin les mesures adients, però no crec que la
solució sigui que li continuem pagant a la contracta de serveis i netegem els
ciutadans el cap de setmana, el dissabte, els barris, per tant, el que hem de fer és
que la contracta netegi i ho faci bé i compleixi el pla de serveis.
La 23, bé, la 24 sobre la seguretat, a veure, jo crec que aquí algun dia arribarà el
moment que haurem de parlar seriosament d’aquest tema, perquè si no podem
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arribar a una situació que és la següent, resulta, i és veritat, que no tenim
competències les ciutats per parlar de treball, o sigui, per parlar d’ocupació, no tenim
competències i, per tant, doncs patim les conseqüències de les reformes laborals i de
la política industrial del govern, no tenim competències educatives, ni en
ensenyament, ni en universitat, però paguem les conseqüències de les reformes
universitàries que està abocant al fracàs escolar a moltíssims nens i nenes i bloqueja
l’accés universitari als ciutadans, no podem parlar d’habitatge, perquè no tenim
competències.
Però el que vostès diuen és que ens destrossen totes aquestes polítiques de
protecció social, però sempre ens diuen que posem més policies per fer polítiques
repressives contra aquells que precisament estan patint les seves polítiques. Per tant,
calen polítiques integrals i no dia rere dia rebre només aquest missatge que fan
vostès de la dreta perfectament, és a dir, desmantellament de l’estat del benestar,
però exigir als ajuntaments més policia. La solució d’incivisme o de seguretat, que jo
no nego que no hi hagi, no passa només per les polítiques repressives, no
solucionarem amb 10, 20, 50 guàrdies urbans més, aquesta situació, és una
conclusió o una conseqüència del polvorí en el que estan abocant a les ciutats, a la
classe treballadora, a les classes populars, les seves polítiques de desmantellament
de l’estat del benestar i, per tant, cal parlar de tot, de polítiques integrals, i no només
d’una manera parcial i enganyosa d’aquesta situació.
Y sobre la moción 23 sobre la maternidad, me parece sencillamente una tremenda
barbaridad, dudo mucho que todas las mujeres del Partido Popular estén a favor de
esta moción, porque a mí me parece una verdadera barbaridad, sí, sí, una
barbaridad. Usted lo ha dejado pasar por alto, no sé, yo lo voy a leer, porque yo creo
que mi capacidad de perplejidad, no sé, está llegando a extremos… les voy a leer el
último acuerdo, el cuarto acuerdo, porque creo que merece la pena que hagamos una
lectura colectiva de él.
Usted dice: “Que se establezca en el marco de los servicios sociales que presta el
Ayuntamiento, un servicio de orientación sobre los medios y procedimientos para dar
en adopción a los nacidos, dirigido a las madres que no deseen o no puedan hacerse
cargo de sus hijos tras el nacimiento, así como a aquellos matrimonios que deseen
adoptar un hijo.” Y se queda usted tan ancho, usted quiere sustituir las políticas de
planificación familiar, de educación sexual, que llevamos 40 años, desde la
democracia, instalándolas en los ayuntamientos y en la sociedad, para volver a las
hermanitas de la caridad, de adoptar a los hijos de las mujeres que no pueden
mantenerlos, de las familias que no pueden mantenerlos, y dárselos a los señoritos
que si los pueden mantener, eso es lo que está diciendo esta moción, esto no es una
moción de fomento de la maternidad.
Cuando usted quiera hablar de fomento de la maternidad, hable de la ampliación de
las prestaciones de maternidad, de los permisos de maternidad y paternidad, hable
de la mejora de la contratación y de la mejora de la contratación indefinida para las
mujeres y los permisos para las mujeres, y hable de políticas de integración, pero
esto realmente es una tremenda barbaridad, que yo creo, insisto, insisto y dudo que
las mujeres de su partido, las concejalas que hay aquí presentes parece que sí están
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a favor, pero yo dudo que la Sra. Celia Villalobos por supuesto que se escandalizaría
tanto como yo, pero es que, la Sra. Sánchez Camacho no creo que esté a favor
tampoco de una barbaridad como esta, que los ayuntamientos orienten a las familias
y les digan, oiga usted, no vamos a dar educación sexual, ni planificación, usted
traiga hijos al mundo, que ya nos encargaremos nosotros de buscar quién los quiera
adoptar. Me parece una auténtica barbaridad, francamente.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, para el posicionamiento de Plataforma per Catalunya sobre las tres mociones
que nos trae el Partido Popular, haremos una posición conjunta sobre las mociones
que nos traen sobre la limpieza y la seguridad, votaremos, lógicamente,
favorablemente a las dos mociones y, bueno, viendo un poco los periódicos que
había de la ciudad y recortes de principio de esta legislatura, donde el Partido
Socialista de Hospitalet, pues marcaba como una de sus prioridades de gobierno, el
bienestar de los ciudadanos y marcaba la seguridad y la limpieza, pues lamentamos
decirles que han fracasado totalmente en este aspecto, como en muchos otros, pero
especialmente en esto, ya que la inseguridad y la limpieza, y la suciedad, perdón, en
las calles, son los dos problemas en los que este equipo de gobierno, obviamente no
sólo el Partido Socialista, sino Iniciativa e Izquierda Unida, se han mostrado
totalmente incompetentes en solucionar. Y como prueba de ello, pues es el
barómetro de la ciudad, donde está claro que son de los problemas más importantes
para los ciudadanos de Hospitalet.
Clamoroso, viendo un poco la evolución en este tiempo y las mociones que se han
presentado sobre este tema, es el caso de la seguridad ciudadana, donde su máximo
responsable, en este caso el Sr. Bonals, pues a veces hace esa táctica del avestruz,
ignorando y negando el problema repetidamente, o minimizándolo muchas veces con
argumentos absolutamente inverosímiles. Para la mayoría de vecinos la seguridad es
el principal problema de esta ciudad y para muchos de ellos no sólo es un problema,
sino un auténtico drama.
Sabemos bien de lo que hablamos, pues supongo que como todos los grupos, ya que
son muchos los vecinos que cada semana se ponen en contacto para explicarnos sus
problemas, impotentes de ver como una vez que van a las diferentes áreas del
Ayuntamiento, les llegan promesas, pero a última hora, pues nunca se materializan.
No sabemos si realmente desde el Ayuntamiento se les escucha o si cuando el
vecino les habla, ustedes también minimizan el problema, como hacen aquí en los
Plenos, que es algo que, por cierto, deja alucinados a los vecinos de la ciudad
cuando ven lo que ustedes dicen sobre la ciudad, pero realmente para nosotros son
relatos muchas veces auténticamente desoladores, de los problemas que tienen de
convivencia, de inseguridad y de incivismo, muchos vecinos de Hospitalet.
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Obviamente, pues nosotros estamos, desde Plataforma, convencidos de la necesidad
de tomar medidas que tienen que ser concretas y eficaces, en dos grandes líneas.
Una es aumentar el número de efectivos policiales, reforzar ciertos turnos, dotarles
de más y mejores medios y, por supuesto, aumentar el número de cámaras en zonas
sensibles de nuestra ciudad y que estas cámaras funcionen. Hay otro tipo de
medidas, que sería la otra línea, que no son competencia en este caso del
Ayuntamiento, pero que buena nota podrían tomar o podrían tomar nota, en este
caso, el Partido Popular que es quien gobierna, con mayoría absoluta, y el Partido
Socialista que pasa, pues por un endurecimiento del código penal para ciertos delitos,
mayor contundencia con los delincuentes reincidentes y la repatriación inmediata de
inmigrantes que cometan delitos.
No estaría de más solucionar, pues también los problemas logísticos en juzgados,
para mejorar la saturación y lentitud de muchos de ellos, algo que acaba
repercutiendo, eso sí, repercute directamente y negativamente, en la seguridad
ciudadana. Lo primero que hay que hacer, como decía la proponente de la moción,
es admitir el problema y obviamente depurar todas las responsabilidades políticas de
la incompetencia en solventar este problema, y ponerse manos a la obra para
solucionar un problema cuya percepción ciudadana, pues bueno, pues los datos de
preocupación por este problema, pues son muy altos.
Y en la misma dirección un poco del problema de la inseguridad, pues nos
encontramos con el problema de la limpieza, otro problema que también está
señalado en el barómetro de la ciudad, pero que más que en el barómetro, pues es
un problema del que los vecinos, pues semana a semana, pues también vemos, ya
no sólo que nos vienen, sino viendo en los registros de entrada, pues que hay
montones de quejas sobre el servicio de la limpieza. Y aquí también, pues nos
encontramos otra vez lo mismo, el gobierno de la ciudad, pues minimiza el problema,
y entonces, claro, pues todo esto al final, la percepción al vecino es que parece que
vive en una ciudad de segunda y esto es precisamente lo que hay que evitar, que
Hospitalet parezca una ciudad de segunda, o que ciertos barrios de Hospitalet
sobretodo parezcan de una ciudad de segunda.
Hay que combatir ciertamente los comportamientos incívicos en nuestra ciudad, para
evitar comportamientos intolerables, como el olor a meado en ciertos callejones, en
los aledaños de discotecas los fines de semana, los excrementos de perro que
continuamente es una queja recurrente de los vecinos, la suciedad entorno a puntos
de recogida, etc. Hay que perseguir estos comportamientos, hay que multarlos y hay
que hacer todo lo posible por cobrar las multas, porque es ciertamente escandaloso
que de todas las multas por incivismo que ponemos, pues sólo se consiga cobrar un
5% de las multas.
Obviamente, y esto no se nos escapa hay que exigir una mayor eficacia en la
empresa encargada de la ciudad, una empresa encargada que tiene un contrato
millonario, que es la mayor concesión del Ayuntamiento, y creemos que los
estándares de limpieza deberían ser mucho mayores y que en futuros contratos se
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deberían firmar cláusulas de recisión si no llegan a los estándares que los
ciudadanos exigen.
Realmente, tras cuatro años de gobierno municipal, su prioridad de gobierno y sus
promesas, que están incluso en el primer Diario de l’Hospitalet, pues han quedado en
papel mojado en este caso, y lo peor de todo no es eso, es que siguen negando la
existencia del problema, de los mayores problemas con los que los ciudadanos tienen
que coexistir en su día a día, que no es una cosa puntual. Nosotros queremos un
Hospitalet de primera, queremos que los ciudadanos estén orgullosos de su ciudad y
no que vean continuamente descontentos en su ciudad o que se vean forzados a huir
a otras ciudades, en busca de una mayor calidad de vida, que es lo que está
haciendo mucha gente joven de esta ciudad.
Y nos sorprende, por qué no decirlo, pues el posicionamiento de un grupo municipal
que teóricamente ahora está en la oposición y que sea capaz de votar en contra de
una mejora en la limpieza de esta ciudad, entendemos que cuando hacía de bisagra
de gobierno por sus intereses, pues pudiese opinar eso, cosa de un juego político
que a nosotros no nos gusta, pero no entendemos que estando en oposición sean
capaces aún de afirmar que esta ciudad no tiene ningún problema, ni en seguridad, ni
en limpieza.
Sobre la moción, por último, de la natalidad, pues bueno, pues es cierto, nosotros
estamos preocupados sobre este fenómeno de la baja natalidad y celebramos
realmente que su grupo municipal también lo esté, pero bueno, claro, no nos
olvidamos que quien dirige el gobierno español son ustedes y consideramos también
que quien no pone todas las medidas para aumentar la natalidad, son ustedes.
Porque consideramos que la baja natalidad, la forma que han tenido de combatirla,
pues es traer muchísima mano de obra barata inmigrante, para compensar la falta de
natalidad, y en vez de traer mano de obra de fuera, lo que ustedes tenían que haber
hecho era ayudar a las familias a tener más natalidad, dar más ayudas a la natalidad
y no compensarlo con mano de obra extranjera.
Si las familias no tienen empleo, pues difícilmente van a tener hijos, si las familias
pues viven con el temor de ser desahuciadas, pues difícilmente van a fomentar
ustedes la natalidad, si los sueldos son bajos, pues difícilmente la gente joven se
animará a tener hijos y, sobretodo, sin mejores políticas de conciliación familiar, pues
difícilmente la gente se animará a tener hijos. Realmente hay una cosa que sí que
compartimos con algo que se ha dicho, que hoy en día se está convirtiendo el tener
hijos en un lujo y las políticas en este caso del Partido Popular y del Partido Socialista
cuando gobernaba, pues así ha sido, la verdad, si de verdad quieren aumentar la
natalidad, pues lo que tienen que hacer es un plan de gobierno para ello, hagan una
campaña institucional, pongan todos los medios posibles para evitar que tener hijos
sea este lujo, porque claro, con sus políticas, pues nos queda claro que se puede
abortar, pero existe algo más importante para nosotros, que es el derecho a tener
hijos.
Seguramente, aquí coincidimos, el Ayuntamiento puede hacer más y por eso
aprobaremos esta moción, porque la idea la compartimos, pero la responsabilidad en
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natalidad nacional, pues obviamente no cae en el gobierno de Hospitalet, sino que
cae, en este caso, en el Partido Popular, y les pedimos, en este caso, que no
deleguen la responsabilidad en otras instituciones y que si lo que quieren hacer es
apoyar a entidades que ayuden a las madres gestantes en dificultades, apóyeles
dándoles la importancia que tienen, aumentando las subvenciones, su
reconocimiento y su visibilidad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, jo respondré a les mocions número 22 i 24, sobre la neteja de la ciutat i més
seguretat a la ciutat, sobre les dues mocions votaré favorablement i m’explico en un
conjunt. És evident que també vull manifestar una cosa, en el tema de la neteja hi ha
un gran esforç i una gran partida econòmica que s’ha fet en aquesta legislatura, per
millorar el tema de la neteja. El que és evident també, i una cosa no treu l’altra, és
que moltes vegades aquestes mesures són insuficients, no només perquè no s’acabi
de fer prou bé aquesta neteja, que és el que pensem, però també perquè hi ha un
grau d’incivisme molt gran a la ciutat, i això és difícil de combatre, més enllà que crec
que en el seu dia es va aprovar en aquest Ple de l’ajuntament de fer una campanya
de civisme, que s’ha dut a terme, però que nosaltres considerem que és insuficient,
que hauria de ser permanent i constant, perquè desgraciadament, vull dir, hi ha certs
valors, com el de, per part de la ciutadania, de valorar l’espai que ocupen, el valor de
les coses, el que les coses costen, i aquests comportaments incívics, doncs
provoquen això, que la brutícia vagi en augment, que a les sortides dels bars els caps
de setmana, doncs hi hagi molta més brutícia o que, per exemple, les discoteques de
Famades, que també és una zona que, sense ser nostra, ens costa molts diners en
neteja, producte d’això, d’un grau d’incivisme molt elevat.
Per tant, el que nosaltres sí que manifestem és que, més enllà que la contracta sigui
una bona contracta, al final els resultats són els que primen i els resultats són que en
aquests moments tu vas barri a barri i constates, doncs que la brutícia és un fet que
està, que existeix, que és una queixa, més enllà del baròmetre, és una queixa real,
que la gent dia a dia pels carrers t’envien fotos de situacions, contenidors, carrers,
l’increment dels excrements del gossos és brutal en aquests últims anys. És a dir, tot
aquest conjunt de coses fa que realment, moltes vegades, per més que s’hi posi el
major èmfasi en aquesta empresa que fa la neteja, no hi arribem. Jo precisament una
de les coses que deia aquesta moció, quan vaig fer la meva presentació com
alcaldable ho deia, li volia prendre aquesta idea a l’Alcalde Trias, de Barcelona, de fer
dissabte, que el dia és el de menys, és el fet d’aquesta expressió tan catalana de fer
dissabte, doncs realment la situació actual fa que la ciutat de l'Hospitalet, jo no em
senti orgullós d’aquesta ciutat des del punt de vista que no està prou neta i que la
culpabilitat a vegades no resideix només en qui governa, sinó en tots, respecte
d’aquest incivisme manifest. I, per tant, jo penso que hem de incidir en millorar la
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neteja, que possiblement els mecanismes positius, exactes i bons, no els tenim, però
que hem de treballar dia a dia per millorar-ho i fer-ho possible.
I en el tema de seguretat estem una mica igual, en primer lloc, el que vull sempre
recordar i manifestar, com ja vaig fer en el Consell de Ciutat i se’m va malinterpretar,
reconec i reconeixem des de Convergència i Unió, la gran feina i la gran tasca que fa
la guàrdia urbana, els mossos d’esquadra i la policia, quan actuen conjuntament a la
ciutat, això vagi per endavant, perquè no vull que es torni a malinterpretar com es va
malinterpretar en un Consell de Districte, o sigui, la feina que fan la valorem per sobre
de tot. La realitat, encara que disminueixin percentualment, amb les dades que ens
donen, aquest fets delictius, la realitat és que la gent el que percep barri a barri és
més inseguretat, i contra això és difícil de lluitar moltes vegades, això és una cosa
que no ve d’un any, ni de dos, sinó que ve de fa molts anys, i per més que aquests
percentatges baixin una miqueta la inseguretat, el que sent i percep la gent és això,
doncs tenim un problema a combatre més afegit, que no serà el nombre de delictes,
sinó també aquesta sensació, que quan t’ho explica gent que ha patit coses, el que
t’estan explicant no són sensacions, sinó que són situacions que han viscut
directament i no són ni una, ni dos, ni tres, ni quatre persones.
Per tant, amb això tenim un problema i moltes vegades jo sempre dic que els
problemes, quan reconeixem que els tenim, és més fàcil afrontar millor el posar-hi
remei. I que sàpiguen que nosaltres estem en aquesta situació per la ciutat, o sigui,
nosaltres volem tenir orgull de ciutat en tots aquests aspectes, estem al costat de
qualsevol cosa que sigui per millorar, però el que no podem donar per bo és que
aquelles coses que no funcionen prou bé, dir que funcionen millor, perquè ha baixat
percentualment una cosa, sí, això són dades, estadístiques, són numèriques, és
veritat, pot ser veritat, però la realitat és que encara estem molt lluny d’arribar a uns
números que facin que estiguem orgullosos de tenir una ciutat de primera, tant en
neteja, com en seguretat. I per això votem a favor d’aquestes mocions, torno a dir,
sense desmerèixer, tot el contrari, tant la tasca que fa la guàrdia urbana en aquesta
ciutat, com el propi increment de la partida de neteja, però, torno a repetir, tant una
cosa, com l’altra, hores d’ara es veu manifestament que és insuficient.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, per dir el posicionament de Convergència i Unió a la moció número 23, votarem
favorablement i votarem favorablement per l’esperit del títol de la moció, no pel
contingut de la moció i molt menys encara pels sis acords que es demanen en
aquesta moció, perquè no deixa de ser curiós que el govern del Partit Popular, fent
servir la seva majoria absoluta a Madrid, aprova una Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, que bàsicament es resumeix dient que buidem
de contingut als ajuntaments, a les administracions locals, i ara el Partit Popular
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presenta una moció amb sis punts reclamant a l’ajuntament que faci la tasca que
teòricament, bé, teòricament no, que a la pràctica s’hauria de fer des del govern de
Madrid. Perquè, Sr. del Río, perquè les famílies o les dones decideixin tenir fills, em
sembla que està a “años luz” del que vostè proposa i del que vostè ha argumentat.
Li posaré l’exemple de Suècia, a Suècia la baixa maternopaternal, perquè no es diu
maternal, es diu maternopaternal, és de 18 mesos, aquests 18 mesos són 16 més 2,
2 primers obligatòriament l’home i els altres 16 se’ls han de repartir entre la dona i
l’home, i actualment a Suècia es dóna que més del 80% de les famílies, els 8 mesos
que encara els hi queden de baixa maternal, els agafa la dona, i els altres 7 mesos
els agafa l’home. Això què comporta, que a l’hora de contractar a una persona, dóna
igual el sexe que tingui, perquè saps que la baixa maternopaternal igual la pot agafar
l’un que l’altre i la realitat és aquesta, que igual la agafa l’un que l’altre, d’aquesta
manera no discrimines a la dona a l’hora de buscar un lloc de feina, d’aquesta
manera, aquest sostre famós que tenim les dones a l’hora de promocionar-nos dintre
de l’empresa, desapareix.
¿Sap una altra cosa que també depèn del govern de Madrid i podria fer per ajudar a
fomentar la natalitat en el nostre país? Reduir l’IVA, no pot ser que els bolquers
tinguin un IVA del 21%, jo he fet un càlcul, tenim una assessora que té un nen de vuit
mesos, encara no, hem fet un càlcul i al mes són 117 euros en bolquers, només
bolquers. Si la mare no li pot donar el pit i, clar, amb la situació que tenim a Espanya,
és pràcticament impossible, perquè fem 16 setmanes de baixa maternal, el que vol dir
que no arriba ni als quatre mesos que has de deixar el nen o a l’escola bressol o amb
els avis o amb qui puguis, per incorporar-te al mercat laboral, com no li pots donar el
pit, no et queda més remei que anar a recórrer a les llets de farmàcia, això suposa,
de les de primera toma, una mitjana de 80 euros al mes en llet, amb això ja només
ens anem als 200 euros d’una despesa que la família abans no tenia. Això està a les
seves mans, reduir aquest IVA, això vostès ho podrien fer.
I a la vegada afavoriríem la salut dels nostres nadons, perquè la OMS recomana que,
com a mínim, se’ls hi doni el pit durant sis mesos, si les famílies poguessin comptar
amb una baixa més llarga, això es podria fer. Els nens no són de la mare, els nens
són de la mare i del pare, i és bo que el pare pugui gaudir d’aquest nadó i és
imprescindible que aquest vincle nen-pare es pugui establir, i això només es pot fer
fent una baixa maternopaternal amb coherència i amb sentit comú. Quan el nen ja
creix, vostès van tallar de cop l’aportació que es feia des de Madrid a les autonomies,
pel pagament de les escoles bressol, ara hem estat parlant, fa un moment, dels graus
universitaris cóm aniran a partir d’ara i el que costaran a partir d’ara, el que frena a
les famílies per tenir fills, Sr. del Río, és aquesta realitat, és un problema bàsicament
econòmic, econòmic i de tenir cura del nen. I una part molt important d’això està en
les mans del govern que vostès tenen actualment a Madrid, i jo els hi demano, si us
plau, si de debò volen fer una defensa de la natalitat, si de debò volen aconseguir
que les famílies tinguin els fills que desitgin tenir, no el que puguin mantenir,
rectifiquin en aquestes coses, corregeixin aquestes coses i serà possible augmentar
la natalitat, com ha sigut en el cas, per exemple, com li comentava anteriorment, de
Suècia, que s’ha pujar la natalitat de forma molt, molt important. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular, perdó, perdó, que són les seves mocions, per part
del grup socialista, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo em posicionaré sobre la moció 27, després la companya
Dolors Fernández farà la 28 i el Sr. Bonals la 24, perdó, 22, 23, 24.
Respecte de la 22, evidentment el servei de neteja, com qualsevol altre servei o
qualsevol altre qüestió, és millorable i evidentment la neteja de la nostra ciutat és
millorable. Nosaltres de fet treballem de manera constant, intentant buscar aquesta
millora, modificant el tipus de servei, la prestació, i sempre en ares de buscar una
millora, però com també han repetit diferents portaveus dels diferents grups, després
hi ha un segon component que és el component, diguéssim, de la capacitat
d’embrutar, i aquí és on ve la part de l’incivisme o civisme del conjunt de ciutadans i
ciutadanes. Respecte d’això, evidentment, nosaltres el que intentem, però per una
qüestió encara que només sigui d’eficiència, diguéssim, si tothom fes les coses com
les ha de fer, segurament podríem estalviar alguns dels diners, dels molts diners que
gastem en el servei de neteja i recollida a la nostra ciutat.
De totes maneres, dir-li que el que vostès plantegen, la possibilitat que l’incompliment
de la nostra ordenança de civisme, en aquest cas, com en d’altres, la sanció es pagui
d’una manera monetària, diguéssim, d’una manera pecuniària o que es prestin
serveis a la comunitat, això ja existeix i de fet hi ha molts dels sancionats que opten,
diguéssim, en el moment de rebre la notificació de la sanció, per aquests serveis
comunitaris. Dir-li també que les dades que vostè dóna del que es recapta en quant a
diners o el percentatge que es recapta de diners, i vostè es refereix al compte
general, pensi que el compte general és una foto fixa d’un moment, on el que està
reflectit és la recaptació en voluntària que ha hagut d’aquell exercici, de les
obligacions que s’han generat, tot el que sigui o bé en executiva amb posterioritat,
això no queda reflectit en aquest compte que fa que incrementi, evidentment, el seu
import.
Però dir-li que el que és la possibilitat de la prestació comunitària, de serveis
comunitaris, per pagar aquestes sancions, existeix, des de fa molts anys, i s’acullen
molts dels infractors, pensin que hi ha una part, una part important d’infractors, en els
temes d’incivisme, que són menors d’edat i, per tant, aquesta prestació, fins i tot des
del punt de vista de la família, és important que qui ha comés la infracció, sigui qui
pagui i, per tant, habitualment aquests infractors menors ho fan amb el pagament de
serveis a la comunitat. Per tant, votarem en contra de la moció.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, Sr. del Río, jo fa un temps que estic en aquest Ple amb
vostè i mai m’havia sentit ni tan apenada, ni tan entristida, ni tan indignada, com avui,
realment és patètic que vostè parli de suport a la maternitat en els termes en que ho
fa. Vostès no canvien, no canvien, el temps per vostè no passa, aquesta moció és de
les que els hi hagués signat afirmativament el Cardenal Segura i el Sr. Pedro Alonso,
sap de què parlo, però fa 60 anys. I recordava quan els llibres de religió de la meva
infància deien que el matrimoni es justifica pel remei o la concupiscència i la
supervivència de l’espècie, afortunadament del tema concupiscència no han parlat,
cadascú que ens ho arreglem com puguem. Però en el tema de la supervivència de la
espècie, cóm és possible que vostès hi parlin hores d’ara, quan no són capaços entre
tots de donar una vida digna a la majoria de les criatures que ja hi són, i vostè anima
a tenir-ne més.
Nosaltres, des de fa anys i panys, estem animant a les dones a què tinguin una
maternitat lliure, decidida per si mateixa, vull dir que, no es vegin obligades a ser
mares si no volen ser-ho, que formi part d’una decisió personal, i moltes vegades en
aquest país una decisió personal significa entrar en contradicció amb carrera
professional, el qual ja és greu, anem fomentant la maternitat sense mesures al
respecte. I evidentment que el suport a la maternitat no pot venir, ni de lluny, ni per
associacions ben intencionades, ni pels serveis socials, ha de venir de les
administracions, de l’Estat, de les autonomies.
A mi se m’acudeixen unes quantes coses per fer el foment de la maternitat, per
exemple, doncs miri, no estaria de més una Llei específica de la igualtat salarial,
garantir l’estabilitat del lloc de treball durant l’embaràs i la conciliació de la vida
familiar i laboral, una Llei d’usos del temps, una Llei de les famílies monoparentals i
monomarentals, una bona xarxa d’escoles bressol i sobretot la corresponsabilitat dels
pares, perquè la immensa majoria dels embarassos, hores d’ara encara hi ha
intervenció d’homes, per més que la ciència estigui molt avançada, vostès encara
tenen un paper a fer, i amb les conseqüències de l’embaràs també.
I no pateixi, perquè un dels principis bàsics dels serveis socials, ja li dic jo ara, és
l’acceptació de l’usuari tal i com és, amb tota la seva complexitat, amb tota la seva
globalitat, nosaltres mai determinem qui vol ser mare, qui no vol ser-ho, ajudarem a
qui vulgui ser-ho i decidirem, a qui no vol ser-ho, que també l’ajudarem, aquí no
estem per vulnerar voluntats. Però bé, el que sí li diré és que nosaltres, com a mínim
mentre jo estigui a serveis socials, mai, mai, mai, animarem a una dona a tenir un fill
per donar-lo en adopció, em sembla d’una crueltat sense límit el que vostè ha
manifestat, o no té ni idea del que significa la maternitat o continuem als anys 50, als
anys 60, on s’estimulava a les dones pobres a donar els fills en adopció, perquè
matrimonis, matrimonis diu vostè, això sí, com cal, que poguessin tenir criatures.
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Però no els hi fa vergonya, de debò, no els hi fa vergonya, no, en absolut, és
realment patètic que vostès hagin portat una moció d’aquestes característiques, em
sembla absolutament aberrant, Sr. Salmerón, el terme era aquest, una moció
aberrant.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, moltes gràcies. Reconec que aquesta moció ja l’esperava, igual que suposo que
en el pròxim Ple tornarà a venir una altra relacionada amb els temes de la seguretat.
Però convindrem tots plegats que el debat cada cop és més complicat, perquè per
una banda es reconeix, però no perquè es reconegui, perquè així s’ha manifestat a la
Junta de Seguretat, que els fets delictius han estat inferiors a l’any anterior, però com
aquesta dada és positiva, doncs diu, no, aquesta dada no val, no és suficient, i ara
parlarem de la percepció, clar, la percepció ja és una cosa més complicada, de
discutir sobre les percepcions.
Parlaré sobre dades concretes, aquesta moció la justifiquen bàsicament pel tema de
crematoris de contenidors que hi ha hagut a la nostra ciutat, jo lògicament he de
parlar de dades, no puc parlar de percepcions, he de parlar de dades, comparativa
entre el 2013 i el 2014, de l’any 2015 encara no portem dos mesos, els actes
vandàlics van disminuir un 8,60% comparativament del 2013 al 2014; els graffitis van
créixer en un percentatge del 20%; els incendis de contenidors van créixer en un 30%
bàsicament per un problema, que hi va haver dos mesos amb unes persones que ens
van crear moltes dificultats al mes d’agost i al mes d’octubre, la resta dels mesos eren
les mitjanes normals, tirant a inferiors; els incendis de vehicles van disminuir,
vehicles, motos, el 22,64%; i els incendis en via pública van disminuir el 7,41%.
Dit això, jo crec que tots els que estem aquí presents en aquesta sala de Ple,
entendrem que quan ens provoca una persona, un piròman provoca un incendi en un
contenidor, no és d’efecte immediat, és a dir, no va amb un misto i encén una moto o
un contenidor i automàticament hi ha la flama, normalment són temes que tenen
efectes retardats i, per tant, per això costa tant de replegar-los. Dit això, l’any passat
precisament, feina de la guàrdia urbana, perquè estem en el carrer i tenim molta
presència, vam tenir la detenció de tres persones que realment ens van crear molta
destrossa i molt de problemes amb els contenidors i amb alguns vehicles a la nostra
ciutat, en concret es van detenir tant al barri de Collblanc, com dos a la zona del barri
Centre i Sant Josep. Aquestes són les dades i poden dir que no són suficients, és
discutible, com tot a la vida, però són les dades.
Ara, aquesta moció, a la part resolutiva, diu: mostrar la nostra preocupació per
l’augment dels actes incívics i vandàlics. Els actes són aquests, evidentment, només
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que n’hi hagi un ja és preocupant, però les dades són aquestes, no són unes altres.
Quan es diu: que l’ajuntament intensifiqui la vigilància nocturna dels nostres carrers,
per prevenir aquests actes incívics, precisament si hi ha un cos de policia en aquesta
ciutat que fa un esforç addicional per les nits i les nits dels caps de setmana, és la
guàrdia urbana de l'Hospitalet, que amb la seva distribució de torns i jornades fa
reforços especials les nits dels caps de setmana, per tal d’augmentar la presència
policial a la ciutat de l'Hospitalet, cosa que m’agradaria que d’altres cossos policials
també ho poguessin fer. I després a mi se’m declara que sóc el responsable últim de
la falta de seguretat a la ciutat de l'Hospitalet, jo em sento responsable, evidentment,
però responsable, responsable sóc de la feina de la guàrdia urbana...
Ja s’ha acabat? No puc contestar més? Bé.

SRA. ALCALDESSA
Tindrà després un altre torn. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Evidentemente somos distintos, yo no creo en el derecho
al aborto, porque no existe, creo en el derecho a la vida, que sí que existe, por tanto,
evidentemente ahí no compartimos con el Partido Socialista absolutamente nada.
Usted dice que lo que propone el Partido Popular tienen que hacerlo las
administraciones, claro ¿y qué es el Ayuntamiento de Hospitalet, si no una
administración? Por tanto, lo que pedimos es que se haga en el Ayuntamiento de
Hospitalet.
Y claro, usted está en contra de, pues por ejemplo, una especie de atención a las
mujeres gestantes que están en situación de vulnerabilidad, y usted se opone a eso,
sí, usted ha votado en contra. Se opone a medidas de fomento y apoyo a entidades
de iniciativa social que tengan por objeto ayudar, colaborar, con las mujeres que
están embarazadas, usted ha votado en contra, usted se ha opuesto a esto. Usted se
opone a que los servicios sociales del Ayuntamiento incluyan el asesoramiento y
orientación a las mujeres embarazadas, en su programa de apoyo a la maternidad,
usted ha votado en contra de esto, y se opone también al establecimiento de un
servicio de orientación sobre los medios y procedimientos de adopción.
Y se lo voy a explicar, mire, una mujer que no quiera tener la criatura o que no pueda
tenerla y que no quiera abortar, quiere que la vida que lleva dentro se desarrolle,
pues lo que decimos es que el Ayuntamiento, en este caso, puede facilitar los
trámites de adopción, si hay familias que quieren adoptar y esta mujer que está
embarazada que no puede tener la criatura, no quiere abortar, quiere que esa vida
que lleva dentro viva, pues lo único que decimos es que el Ayuntamiento puede
ayudar, y usted se opone a eso. Pues mire, en este caso, lo que pedimos es ayudar a
esa mujer que quiere que esa vida se desarrolle, ayudar a ese niño a que pueda
tener una familia en la que crecer y ayudar a esas familias que quieren poder
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adoptar. Eso es lo que pedimos y eso a usted le parece una barbaridad.
Evidentemente, somos muy diferentes ustedes y nosotros, yo no creo en el derecho
al aborto como cree usted, yo creo en el derecho a la vida.
Y han hablado de medidas, pues sí, mire, medidas, voy a explicar poquitas, porque
también tengo poco tiempo. Por ejemplo, y es verdad que se tiene que hacer lo que
decía Convergència i Unió, se han hecho cosas, se tienen que hacer más,
evidentemente que sí, y se van a intentar hacer más, y ahora se va a aprobar un plan
de apoyo a la familia, entre otras medidas, pues ayudas fiscales a las familias
numerosas y que tienen a su cargo a descendientes y ascendientes con
discapacidad, eso se aprueba ahora. También se aprueba un cheque familiar de
1.200 euros para familias monoparentales con hijos y que se mantendrán, fíjese
usted, hasta que el hijo tenga 21 años o 25 en caso de que esté estudiando, eso se
aprueba ahora. Se mantiene la ayuda de 100 euros mensuales a madres
trabajadoras con hijos de menos de 3 años. Y ya por último, porque no voy a
extenderme, se bonifica durante un año el 100% de la cotización a la seguridad social
por contingencias comunes, a trabajadores autónomos que tengan que reducir su
jornada laboral por tener que cuidar a hijos menores de 7 años o personas mayores
dependientes.
Eso son ayudas a las familias y sí, es cierto, hay que hacer mucho más y seguiremos
trabajando en ello. Y, por cierto, Sr. Salmerón, yo no sé a veces si dirigirme a usted
como oposición o como gobierno, porque yo no sé si usted sabe dónde está todavía,
realmente igual que al señor de Plataforma, también nos crea usted una cierta
confusión.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, el Sr. Bonals diu que l’any passat un 30% més
de crema de contenidors i es queda content. I després, ja que ha vingut amb dades,
em podria dir cóm han augmentat els robatoris a vivendes, perquè segons tinc entès,
a Collblanc-Torrassa han augmentat un 200% el robatoris a vivendes, això és el que
ens han dit a nosaltres, aquestes són les dades que tenim. I, a veure, quant a
percepció, jo tinc amigues que viuen a la Florida i em diuen que no queden per sopar,
perquè els hi fa por tornar a casa i això a mi m’entristeix, que a la ciutat passin
aquestes coses. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Belver, decir que todo es mejorable en esta vida, pues
tampoco yo me quedo muy contenta en este caso, con el tema de la limpieza,
porque, claro, ustedes en el mes de diciembre anunciaron, a bombo y platillo, en el
Diario de l’Hospitalet, pues que se incrementaba la partida de limpieza con 600.000
euros adicionales, con una serie de medidas en las que, por ejemplo, el baldeo de las
calles ahora se va a hacer por la noche, la recogida selectiva se va a hacer durante el
día, los vecinos se quejan, por ejemplo en el caso del Centro, de que la recogida
selectiva sigue pasando por la noche.
Y no lo digo yo, ni lo dice el Partido Popular, el Sr. P., por ejemplo, de la Asociación
de Vecinos, reconoce que la limpieza de la ciudad deja mucho que desear. Y para
muestra, pues ya la mofa de algunas AMPA, que en estos carnavales, pues han
hecho una rúa reivindicativa, disfrazados de bolsa de basura, reivindicando una
ciudad limpia. Entonces, ustedes pueden mirar para otro lado, pueden decir lo que
quieran, pero claro, la realidad es la realidad, entonces, si ustedes miran para otro
lado, yo lo que les diría es que no miren al suelo, porque a lo mejor pisan algo.

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies. Tornem a fer… Sr. Esteve, vostè vol dir alguna cosa? Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Muy breve y a título informativo, contesto al Sr. Ordóñez y de paso ya al Sr. del Río,
porque es normal que el Sr. Ordóñez no lo sepa, porque no estaba, pero el Sr. del
Río sí, y hace tiempo que nos conocemos, el Sr. Ordóñez hace menos que me
conoce, pero usted sí. Entonces este concejal, para información del Sr. Ordóñez,
cuando era gobierno, para más información, concejal de Medioambiente y
Sostenibilidad, no votó favorablemente a la adjudicación de la contrata de limpieza.
Por tanto, nosotros no votamos a favor o en contra en función de que seamos
gobierno u oposición, sino en función de las políticas y nosotros no votamos a favor
de la adjudicación de esa contrata.
Y si voto en contra y votamos en contra de la moción sobre limpieza, es porque creo
que no va al fondo de la cuestión, la cuestión no es que ahora pongamos un
chalequito más a los que han hecho alguna conducta incívica para que hagan lo que
no hace la empresa, hay que exigir a la empresa, que para eso se le paga, por cierto,
casi el 20% del presupuesto de este Ayuntamiento, que haga sus deberes y si no los
hace, tomemos todos nota y si no se hace y se puede sancionar, que se sancione, y
si se sanciona y siguen sin cumplir, pues se rescata la concesión y tomemos todos
nota, porque yo no estaré para la próxima contrata, pero supongo que algunos de
ustedes que ahora hablan, pues sí que podrán opinar después. Cuando se adjudicó
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esta contrata, muchos de los que ahora critican la limpieza, siendo oposición, no se
opusieron a la adjudicación de esta contrata.
Por tanto, vamos al fondo de la cuestión y no que ahora pongamos a la gente a
limpiar las calles los sábados, cuando el dinero se lo está llevando una empresa y no
poco dinero precisamente.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, gracias por la información que me da Sr. Salmerón, pero la verdad es que creo
que la moción del Partido Popular no era tan difícil de entender, pero bueno. Pues por
supuesto que me dice usted, no, es que yo no voté, bueno, pues en aquella época yo
no sé lo que ustedes harían, pero en esta época, que es la que yo llevo aquí, usted
ha votado siempre favorablemente a lo que decía y proponía el Partido Socialista.
Entonces no me diga que ustedes han tenido opinión propia, porque lo han hecho
siempre, tanto aquí, como en las Comisiones Delegadas, porque esto lo hemos vivido
siempre, yo creo que ni se miraban los expedientes y decían que sí porque era su
obligación.
Y otra cosa que quería destacar, que antes se me ha olvidado, porque usted vuelve a
relacionar guardia urbana, o sea, policía, aumento de la policía con represión, oiga,
yo no relaciono guardia urbana con represión, quizás usted sí, pero creo que quien
tendría que relacionar guardia urbana con represión son los delincuentes, no un
grupo municipal.
Y luego, por último, Sr. Bonals, seguimos haciendo la táctica de la avestruz,
seguimos escondiendo la cabeza, usted me puede dar datos, que nosotros a parte de
los datos oficiales, pues siempre dudamos, pero si los ciudadanos de Hospitalet
están diciendo que tienen esta sensación de inseguridad, tenemos que resolver esto,
quizás más allá, en eso puedo estar de acuerdo con usted, más allá del delito, pero
oiga, resolvamos este problema, si es el principal de los ciudadanos de Hospitalet,
pues hombre, pues pongámonos a esto y no, pues como decía antes, hablar de las
mociones estas que tanto les gusta hablar de cosas que no tienen nada que ver con
las preocupaciones principales de los ciudadanos de esta ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, sí, Sra. Clar.
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SRA. CLAR
Només un parell de coses. Una, quan li preguntes a qualsevol dona casada, no
casada, soltera, en parella, és igual, quants fills té i quants li agradaria tenir,
normalment totes contesten que els agradaria tenir més fills dels que realment tenen,
si no en tenen més és perquè no els poden mantenir o no els poden mantenir o els hi
fa por que l’empresa les penalitzi posteriorment perquè tenen masses criatures i
perquè han agafat baixes maternals massa llargues, etc. S’ha de treballar en la línia
de trencar aquesta discriminació de la dona pel fet de ser mare i s’ha d’ajudar a les
famílies a què puguin tenir els fills que realment vulguin tenir.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, quant a les mocions de neteja i de seguretat, s’han dit coses per part de l’equip de
govern que no hi puc estar d’acord, des de Convergència i Unió el que veiem és que
a vegades caiem en un cert conformisme i aquest conformisme l’expressem en què
ens expliquen uns números i unes coses que fan i que, torno a repetir, ja he posat en
valor, que les he posat en valor, però el resultat final és el que uns baròmetres i
l’opinió del carrer, de barri a barri, és totalment diferent.
I quan parlo de conformisme no vol dir que no facin res per solucionar-ho, si és que,
torno a repetir, ho positivitzo, però segurament el problema és que no ho fem prou bé
i hauríem de millorar-ho dia a dia, i aquestes sensacions que són difícils de traduir en
números, que aquestes sí que estic d’acord amb el Sr. Bonals, no són traduïbles,
però sí que són reals, i hi ha coses que quan són reals, s’han d’afrontar amb realitat i
buscar-li una possible solució.
I això és l’únic que diem i per això votem favorablement a aquestes mocions, no per
anar en contra de ningú, sinó per anar a favor de la ciutat, si volem i ens creiem que
aquesta ciutat és de primera, hem de treballar tots units per anar tirant aquestes
coses endavant, i no defugir o enfrontar-nos en si tu més o tu menys, sinó que
reconèixer que hi ha un problema, que és millorable i que tots el podem millorar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, un moment, que queda la resta de grups, el grup socialista també
parla. Començarem pel Sr. Bonals, perquè com s’ha quedat a mitges.
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SR. BONALS
A veure, si parlem de seguretat, hem de parlar de dades, no hi ha altre manera, si
parlem de seguretat, hem de parlar de les dades de seguretat, són les dades que es
van subministrar a la Junta de Seguretat. Si parlem de percepcions, estem parlant
d’una altra cosa, les dades són les que són. Però aquí es diuen i es fan afirmacions
que a part de ser falses, miri, Sra. Elisabet, jo no sé a vostè que li explicaran, si
poden anar a la Florida o a la Torrassa, jo li parlo en primera persona, fa seixanta
anys que visc a la Torrassa, no m’expliqui sopars de duro, fa seixanta anys que visc a
la Torrassa, a vostè li explicaran, jo visc a la Torrassa i en seixanta anys no he tingut
mai cap problema, no dic que no hi hagin problemes, dic que en seixanta anys no he
tingut cap de problema. Per tant, deixem de parlar m’han dit, m’han deixat de dir, jo
he viscut seixanta anys i estic segur que pot parlar vostè amb molta gent i no ha
hagut mai cap problema. Deixi de dir que en aquesta ciutat una persona no pot anar a
sopar al barri de la Torrassa o al barri de la Florida, a part que és injust, és que és
fals.
Vostès tenen una barra que se la trepitgen, diuen, que s’incrementi la plantilla de la
guàrdia urbana, i ha hagut disminució del cos nacional de policia, disminució de les
plantilles de la policia nacional, van treure una llei que no es podia contractar
funcionaris, ni policies, vostès la van treure, després van canviar la llei i van dir que
es pogués fer un percentatge de reposició. I vostès aproven això a Madrid i aquí en
vénen a dir que incrementi, si hi ha una plantilla, un cos de policia, que ha fet un
esforç pressupostari, ha estat a l’ajuntament de l'Hospitalet. I evidentment jo em
sento absolutament responsable, al 100%, de la feina de la guàrdia urbana de
l'Hospitalet, per cert, vostès només parlen del baròmetre, doncs el baròmetre,
precisament la nota que li posa a la guàrdia urbana és millor la d’aquest any que la de
l’anterior.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Una cosa només Sra. Alcaldessa, a veure, hi ha temes que no són de campanya
electoral, són temes de principis, vostès han dit el que han dit i els demès hem dit el
que hem dit.

SRA. ALCALDESSA
Em sembla que ha acabat el temps, ara sí, Sra. Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. No, simplemente para aclararle al Sr. Salmerón, yo creo de
los 27 el único que no ha entendido la moción ha sido usted, porque en ningún
momento habla de permutar el trabajo por cosas de limpieza, lo dejo abierto,
beneficios a la comunidad. Evidentemente que en el plan de mejora que digo, es la
contrata de limpieza, los servicios de limpieza los que tienen que implementar este
plan, no los ciudadanos, evidentemente, pero claro, parece que usted no lo ha
entendido o ha buscado una escusa para votar en contra, que es lo que me temo
seguramente. Vale, gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem sembla que ja ha finalitzat aquest grup, passem a les mocions de
Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22, 23 i 24; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 22.- SOBRE LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD. Ha estat rebutjada amb 15
vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar;
del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr.
Lluís Esteve Garnés; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 23.- DE APOYO Y AYUDA A LA MATERNIDAD. Ha estat rebutjada amb
15 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant
d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 11 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 24.- DEMANANT MÉS SEGURETAT A LA CIUTAT. Ha estat rebutjada
amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant
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d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 11 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, número 25, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Pérez.

Essent les 21.15 hores, abandonen la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i la Sra. Sonia Esplugas
González, regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquesta és una moció en la que fem trasllat de la petició
dels usuaris i abonats del poliesportiu Sergio Manzano, de Bellvitge, que demanen
solucions per aturar el deteriorament de les seves instal·lacions, renovació de
materials, millor neteja, que afecta a les prestacions dels serveis i la seva qualitat.
Respecte a l’afectació dels exercicis físics es queixen d’una gran concentració
d’humitat i vapors, que es visualitzen a les vidrieres de la piscina i també en les que
donen a la sala de coreo i fitness. Es queixen usuaris de la piscina de picor a la gola.
Es queixen de l’aire condicionat que no té prou força com per mantenir una
temperatura i grau d’humitat adequat a la pràctica de l’esport d’alta intensitat. Es
queixen d’una temperatura massa baixa als vertidors i al passadís que va a la piscina,
sobretot a l’hivern.
Pel que respecta al manteniment de les instal·lacions es queixen principalment del
següent: manca de penjadors a les taquilles; es queixen de penjadors trencats a la
bancada del vestidor i no reposades, es queixen de dutxes fora de servei que es
passen temps i temps sense reparar; es queixen de la baixada brusca de temperatura
de l’aigua de les dutxes, motiu pel qual la direcció col·loqués en un moment donat
cartells demanant disculpes als usuaris; es queixen d’una sauna fora de servei massa
temps, per raons tècniques; es queixen d’una neteja deficient, per exemple, el
recobriment blau de les columnes de les sales 1 i 2 està molt brut i cobert de greix,
greix humà, clar, com també les peses de les dites sales, com les màrfegues per als
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exercicis al terra; es queixen de taquilles i panys que no funcionen i no es reparen; es
queixen de goteres al passadís principal de la planta superior que es pretén
solucionar enganxant a terra uns pegats que absorbeixen l’aigua que cau i, quan plou
més fort, evidentment han de posar cubells.
Totes aquestes queixes ja han estat traslladades pels usuaris a la direcció del
poliesportiu en el seu moment, entenem que és responsabilitat de l’entitat BellSport,
com a gestora del poliesportiu, el tenir cura de solucionar totes les qüestions relatives
a l’equipament i el vetllar pel bon estat dels materials i de les instal·lacions a l’efecte
de donar un bon servei als usuaris, la majoria veïns de Bellvitge. I és responsabilitat
de l’ajuntament vetllar perquè BellSport compleixi al peu de la lletra els acords
signats, malgrat que la situació econòmica de l’entitat sigui difícil.
Per la qual cosa demanem al Ple l’aprovació dels següents acords:
Primer, requerir a l’Agrupació Esportiva BellSport, gestora del poliesportiu Sergio
Manzano, que en un curt termini de temps, solucioni totes les deficiències
denunciades i totes aquelles que es detectin per part d’una inspecció exhaustiva feta
per personal qualificat de l’àrea d’Esports de l’ajuntament.
Segon, donat els fets que pressuposen, si més no, una manca d’inversió econòmica
en l’equipament, en aquells aspectes que són competència de BellSport, es faci un
nou estudi de la gestió i es valori, en benefici dels abonats i usuaris, sota aquest
concepte, la possible assumpció immediata per part de l’ajuntament, d’aquesta
gestió, com s’ha fet en d’altres poliesportius.
Tercer, donar compte a tots els grups polítics d’aquest Ajuntament, del resultat de la
inspecció proposada, mesures adoptades, així com de la possibilitat de retirar de la
gestió del poliesportiu a l’Agrupació Esportiva BellSport. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament dels grups, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds votarem en contra d’aquesta
moció, semblava més que la descripció d’un poliesportiu, una descripció del túnel del
terror, en tot cas, jo crec que vostè ha barrejat temes que afecten a la concessionària,
temes que ens pertoquen a l’ajuntament, temes que probablement li pertoquen a
l’empresa constructora, en dèficits inicials. I crec, em dóna la sensació, he estat
consultant, i la regidoria d’Esports ja té un full de ruta per solucionar aquests temes
de manteniment, els que siguin necessaris, no sé si tots aquests ho són, però en tot
cas, els temes que ells considerin necessaris i urgents, doncs com solucionar-los a la
instal·lació esportiva. Crec que, en aquest sentit, és un tema que probablement, crec
que és una moció absolutament exagerada, però en tot cas, si hi ha alguna cosa,
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doncs que es detalla i que cal reparar-ho, doncs evidentment, crec que des de la
regidoria d’Esports, doncs ho faran de forma ràpida. Gràcies.

Essent les 21.20 hores, abandona la sessió la Sra. Elisabet Bas Pujol, regidora del
grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarà favorablement al primer punt de la moció, ja que
entenem que és cert que hi ha deficiències en el material del poliesportiu i moltes de
les deficiències que vostès han explicat són certes, i usuaris d’aquell poliesportiu ho
comenten i a part és un tema bastant comentat entre gent que hi va allà, però el que
farem és abstenir-nos en el punt segon, on demana que se li tregui la concessió a
BellSport, ja que entenem que primer el que s’ha de fer és un requeriment de
l’ajuntament perquè això se solucioni i un cop aquest requeriment estigui fet, si no se
solucionen els problemes, doncs entendrem que se li retirés la gestió.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
A favor de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Alcázar.
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SR. ALCÁZAR
Gràcies Alcaldessa, per respondre evidentment amb el vot negatiu a la moció que
presenta el grup de Convergència i Unió, al respecte d’algunes situacions que
denuncien o que d’alguna manera posen de manifest en la pròpia moció. Jo, com
deia el Sr. Esteve, crec que vostès han fet una suma de coses, algunes que poden
ser certes, d’altres que directament no ho són, o d’altres que són poc significatives,
perquè clar, si al final hem de treure la gestió d’una instal·lació a una entitat, perquè
de 130 penja-robes, hi ha tres que estan malament, que és el 2%, doncs llavors
potser ens hem de replantejar moltes coses, potser li hauríem de treure la titularitat
pública dels hospitals a la Generalitat, de les escoles, és a dir, si entrem en aquesta
dinàmica, crec que no ens fem cap favor.
Hi ha alguns elements, com deia el Sr. Esteve, que són dèficits de construcció, i
alguns d’ells estan en discussió amb les empreses responsables, perquè es facin
càrrec a través de la garantia corresponent o de les assegurances, i això s’està
treballant de manera coordinada amb l’entitat que porta la gestió de la instal·lació i
amb les àrees de l’ajuntament que tenen responsabilitat. Hi ha temes que són de l’ús
del dia a dia, és molt difícil que no s’espatllin dutxes quan tenen un ús intensiu durant
12, 13, 14 hores al dia, que no s’espatlli una sauna, s’intenta tenir un nivell de
resposta el més ràpid possible, no sempre depèn d’un, perquè al final les peces de la
sauna, doncs no estan en l’estoc de l’Associació Esportiva BellSport, hi ha una
empresa que les ha de portar, que les ha de provar, que ha de funcionar.
Clar, vostès ho redueixen tot tant, tant, tant, i ho fan tan simple, que sembla que aquí
hi ha una deixadesa volguda, per part de l’entitat gestora, amb el consentiment de
l’ajuntament i no és així, no és així. Ni l’entitat gestora fa deixadesa de les seves
obligacions contractuals, i si vostè s’hagués llegit les auditories del punt set, veuria
que la pròpia auditoria posa de manifest que les inversions que contemplava el
contracte estan fetes i que hi ha un escreix d’inversió en tot el període concesional,
amb la qual cosa no hi ha una manca d’inversió, això és un punt que també és fals de
la moció, i després, evidentment, els petits problemes del dia a dia que es van
intentant solucionar. Jo crec que vostès han portat aquesta moció demanant una
cosa molt important com és la rescissió d’un contracte de gestió d’un servei públic,
com són els serveis esportius amb una entitat, que no està motivada pels assumptes
que vostès posen de manifest aquí.
Jo sí que voldria dir, perquè crec que això és una feina que s’està fent per part de
l’entitat gestora, també de l’àrea gestora de l’ajuntament, vostès saben i ho posen de
manifest també en la moció, que aquesta entitat ha patit un problema greu l’any
passat, hem parlat abastament en aquest Ple, i jo sempre vaig dir una cosa, que crec
que ha passat, hauríem de reconèixer entre tots, que és veritat i que ha passat, i és
que el nostre full de ruta tenia tres elements bàsics, un, que els treballadors
mantinguessin els llocs de treball, que el servei públic esportiu es continués prestant
amb qualitat i que l’entitat esportiva continués fent la seva activitat amb normalitat i
creixent, perquè fa una tasca social al barri importantíssima, i crec que ha passat un
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any i això s’ha assolit i estem en el camí que això tingui viabilitat, com a mínim, pels
anys que queden d’aquesta concessió, amb la qual cosa crec que més que portar
això i fer de problemes del dia a dia o de deficiències de la construcció, l’excusa per
demanar la rescissió d’un contracte, el que hauríem de fer és posar de manifest el
gran esforç que ha fet tothom, començant pels treballadors de l’entitat, seguit pels
treballadors d’aquesta casa també, perquè aquella gestió tiri endavant i que els
abonats i abonades de Bellvitge tinguin uns serveis esportius, una entitat esportiva de
referència com és el BellSport.

Essent les 21.25 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri Sr. Alcázar, nosaltres no hem posat en dubte mai a
l’entitat BellSport, com a tal entitat, efectivament, però sí posem en dubte sobre la
seva gestió i no ens ho inventem nosaltres això, això ho han dit els mateixos usuaris i
abonats del poliesportiu i que aquest regidor ha pagat la seva entrada, ha entrat al
poliesportiu i ho ha verificat, d’acord?
I Sr. Esteve, miri vostè, aquí estan les fotografies, no ens inventem res de res de
l’estat del poliesportiu i del seu material, vostè les ha vist perfectament, o sigui,
d’invencions res de res.
A més a més, ens preocupa per la subsistència de BellSport com a entitat de
Bellvitge, que es pugui sortir del problema que l’està generant econòmicament la
gestió del poliesportiu, perquè quan la seva junta, el seu president, no es torna a
presentar, part de la junta directiva decideix no tornar-se a presentar, perquè són gent
jove, no són gent gran que estigui cansada de gestionar, ens preocupa que aquesta
opció vingui motivada per algun tema d’aquest tipus, pel tema d’afrontar aquella
auditoria i aquell tema de viabilitat que vostès plantegen, perquè clar, en un
poliesportiu que té funcionament deficient i té la competència d’un gimnàs a 50
metres i té la competència d’altres poliesportius, com els municipals que hi ha a la
ciutat, evidentment hi ha fuita d’abonats. I, clar, tot això, si la qualitat encara ens bé
repercutida, evidentment, per moltes solucions que vostès plantegin, econòmiques i
de viabilitat, potser que no se’n surtin. D’acord.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, hi ha alguna intervenció més, si no... Sr. Cristian Alcázar.
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SR. ALCÁZAR
Sí, breument, perquè bé, jo crec que més o menys en la contesta inicial ja li he dit tot,
m’estranya que vostè, que hi hagi un procés de renovació de juntes, unes eleccions,
que és un procés tan normal, vostès que són tan fans de fer eleccions cada dos anys,
que aquí a Catalunya les fem cada dos anys i les anem repetint, doncs m’estranya
que li estranyi que una entitat com el BellSport, en un moment determinat, passada
una etapa, consolidada la situació de l’entitat amb viabilitat de futur, doncs una junta
decideixi donar un pas enrere i deixar pas a d’altres persones perquè continuïn fent la
tasca que durant tants anys ha fet al barri.
Per tant, jo no trobo res d’estrany en això, de la mateixa manera que li torno a dir que
tots els elements que vostès posen aquí de manifest, intentant presentar una situació
ingovernable o desastrosa del poliesportiu, no són certs, la competència d’un gimnàs
de 50 metres no ha sorgit ahir, és a dir, fa, no sé, potser deu anys o onze o dotze que
està allà, i això no ha estat un problema perquè l’entitat i la gestió del poliesportiu
continuï endavant, per tant, crec que barreja coses, no sé ben bé amb quin objectiu,
perquè cap dels motius que vostè ha posat de manifest aquí, són motiu per rescindir
un contracte d’un servei públic concessionat, com és en aquest cas el que hi ha amb
l’Associació Esportiva BellSport.
Vostès no sé si pensen que això de les concessions es poden fer de manera graciosa
i, a més a més, el rescatar-les també es pot fer de manera capritxosa, perquè en un
moment determinat pensem que ho hem de fer, s’han de donar una sèrie de motius,
aquests motius no hi són, no hi ha ni cap auditoria, ni cap element, ni cap informe que
digui que haguem de fer-ho, i ja li asseguro que si existissin, estaria sobre la taula i,
per tant, perquè un penja-robes no estiguin bé, perquè durant uns dies unes dutxes
no funcionin, això no serà motiu per rescatar una concessió com la que vostès porten
en aquesta moció.

Essent les 21.30 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Pérez, ja breument, si us plau.

SR. PÉREZ
Sí, brevíssimament, bé, vostès han dit que han fet una auditoria interna i un pla de
viabilitat, nosaltres desconeixem aquesta auditoria interna i aquest pla de viabilitat,
quan en el seu moment vostès ens van dir, en la darrera reunió, que això ho farien,
ara la primera notícia que tinc de vostès és que ja està feta aquesta auditoria i aquest
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pla de viabilitat, m’agradaria que ens convoqués per a...no sé si l’oposició té
coneixement, però nosaltres com a grup de Convergència i Unió, ni idea d’aquesta
auditoria, ni d’aquest pla de viabilitat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat el bloc de Convergència i Unió, passarem a Plataforma per
Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 25; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 25.- DEMANANT SOLUCIONAR EL DETERIORAMENT DE LES
INSTAL·LACIONS, MATERIAL I PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL POLIESPORTIU
SERGIO MANZANO DE BELLVITGE.

Atès que el poliesportiu Sergio Manzano, ubicat al barri de Bellvitge, és de titularitat
municipal i està gestionat per l’Associació Esportiva BellSport.
Atès que aquest poliesportiu passa per una delicada situació econòmica degut a una
mala gestió per part de responsables de l’entitat administradora de les instal·lacions.
Vist que davant d’aquesta situació l’Ajuntament de l’Hospitalet va decidir que aquesta
entitat continués amb la gestió del poliesportiu amb l’objectiu que es pogués
sobreposar del tràngol econòmic.
Atès que els abonats i usuaris del poliesportiu han fet arribar moltes queixes a la
direcció relatives al manteniment, a l’estat de les instal·lacions i a les prestacions dels
serveis.
Donat que entre les queixes presentades podem destacar les següents per ser les
més inapropiades per la pràctica d’exercicis físics:
-

Gran concentració d’humitat i vapors que es concentren tant als vidres de la
piscina com, també, als vidres de la sala de fitness.

-

Hi ha usuaris de la piscina que es queixen de picors a la gola quan estan una
estona en la mateixa.

-

L’aire condicionat no té prou força com per mantenir les tres sales a una
temperatura i a un grau d’humitat adequat fet que, a la pràctica i donada la
manca d’evaporació, provoca que els usuaris que fan esport d’alta intensitat
tinguin una sudoració excessiva i totalment contraproduent.
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-

Temperatures massa baixes, sobretot a l’hivern, als vestidors i al passadís
que va cap a la piscina.

-

Atèsamb
quecondensació
entre les queixes
presen
Vidre
a la piscina.

Vidre amb condensació a la sala de fitness.

Atès que entre les queixes presentades sobre el manteniment de les instal·lacions es
destaquen les següents:
-

Manca de penjadors (que es fa més evident en hores punta).

-

Penjadors trencats a la bancada del vestidor.

-

Dutxes fora de servei que no es reparen.
Variació per baixada brusca de la temperatura de l’aigua de les dutxes fet pel
qual la direcció va col·locar uns cartells demanant disculpes als usuaris.

-

Sauna fora de servei per raons tècniques.

-

Neteja deficient que es pot observar, especialment, en el material de
recobriment blau de les columnes de les sales 1 i 2 (que està molt brut i cobert
de greix) i en les peses que hi ha en aquestes sales.

-

Mal estat d’alguns materials que no es treuen ni es reposen com els steps de
la sala de coreografia, les peses o les taquilles (amb panys que no funcionen).

-

Goteres al passadís principal de la planta superior que es pretén solucionar
mitjançant uns pegats enganxats al terra que absorbeixen l’aigua que cau i,
quan la pluja és més forta, amb cubells.

Cartell que informa que la sauna
no funciona

Pegats per absorbir les goteres

Peses en mal estat
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Atès que és responsabilitat de l’entitat A.E BellSport, com a gestora del poliesportiu,
el solucionar totes les qüestions relatives a l’equipament i el vetllar pel bon estat dels
materials i de les instal·lacions per tal de poder donar un bon servei als usuaris, la
majoria veïns de Bellvitge.
Vist que l’ajuntament té la responsabilitat de vetllar perquè l’A.E BellSport compleixi al
peu de la lletra els acords signats en el que es contemplen el fer un bon manteniment
i/o renovació tant dels materials com de les instal·lacions així com oferir un bon servei
als usuaris.
Per tots aquests motius, el grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
L’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr.
Lluís Esteve Garnés; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del
representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Requerir a l’A.E BellSport, gestora del poliesportiu Sergio Manzano,
que solucioni, en un curt termini de temps, totes les deficiències denunciades i
totes aquelles que es detectin per part d’una inspecció exhaustiva feta per
personal qualificat de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr.
Lluís Esteve Garnés; amb 9 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i amb 2
vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Donat que els fets fan suposar una manca d’inversió econòmica per
part d’A.E BellSport, que es dugui a terme un nou estudi de la gestió i es valori,
en benefici dels abonats i usuaris, la possible assumpció immediata d’aquesta
gestió per part de l’Ajuntament tal i com s’ha fet en altres poliesportius.
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c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr.
Lluís Esteve Garnés; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del
representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Donar compte, a tots els grups polítics que conformen el consistori, del
resultat de la inspecció proposada, de les mesures adoptades i de les conclusions
estretes d’estudiar la possibilitat de retirar la gestió del poliesportiu a l’A.E
BellSport.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat rebutjada
pel Ple de l’Ajuntament.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Plataforma per Catalunya, números 26 i 27, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya traemos dos mociones, la primera
es para subvencionar la instalación de detectores de humo en personas de edad
avanzada. Tenemos que considerar que, obviamente, pues estamos ahora en
invierno y es la época del año en la que más incendios en domicilios se producen. No
hace falta que vayamos muy lejos, ya que hemos visto que hemos tenido un incendio
en el barrio de Sanfeliu. Entonces, son los meses, por el frío, pues que más aparatos
eléctricos de calefacción se utilizan, braseros, que aún se siguen utilizando, sobre
todo ciertas personas de edad avanzada, por usos y costumbres y, bueno,
entendemos que lógicamente en esta época es cuando más riesgo de incendio se
producen. El perfil de las víctimas de estos incendios es el que solemos ver,
personas de la tercera edad que tienen dificultades, una vez que perciben, digamos,
el riesgo, para ponerse a salvo.
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Entonces nosotros, desde Plataforma per Catalunya, lo que pedimos es que este
Ayuntamiento destine una partida a subvencionar la instalación de estos detectores
de humo, en personas de edad avanzada del municipio que así lo soliciten.
Consideramos que sería una inversión pequeña y que en un caso de necesidad,
pues podría salvar alguna vida. Y obviamente, pues que esta medida, para que la
gente se entere, pues lo que pedimos es que se publicite por todos los medios que el
Ayuntamiento tenga.
En la otra moción, solicitamos que se cree una ordenanza reguladora de la apariencia
de los locutorios. Focalizamos en los locutorios, en este caso, porque es llamativa su
apariencia, por cómo están planteados. La verdad es que consideramos que la
apariencia que suelen tener, con todos esos carteles pegados y todo ese desorden
estético que tienen en el exterior, pues no ayuda a dar buena imagen de los locales
donde están ubicados y, por ende, del barrio donde están ubicados.
Por tanto, simplemente pedimos que, bueno, que se impulse una ordenanza que
regule este aspecto y, obviamente, que se fijase un calendario para que estos
locutorios adecúen su apariencia con los aspectos previstos en la normativa que se
llevase a cabo.

Essent les 21.32 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Muy bien, muchas gracias. Sr. Esteve, per al posicionament.

SR. ESTEVE
Gràcies senyora Perea. Iniciativa per Catalunya-Verds, votarà en contra de les
mocions de Plataforma, com sempre fa, amb independència del seu contingut, per
l’origen ideològic d’aquest grup i pel que representa, però en tot cas, avui ho farem
amb les dues mans, en el sentit que vostès, avui especialment, presenten una moció
que és un bon exemple del que farien vostès si governessin, que és un racisme
institucional, i aquesta moció és una prova de la seva obsessió malaltissa contra la
immigració.
I llegiré la seva obsessió: l’aspecte exterior de molts locutoris trenca amb l’harmonia
del paisatge urbà, amb la presència excessiva de taques cromàtiques, cartells,
anuncis, elements publicitaris i adhesius. Els cartells d’ofertes impedeixen la visibilitat
del que succeeix a l’interior del local i impossibiliten la detecció, des de la via pública,
de possibles activitats o successos que requereixin d’una actuació policial o una
eventual assistència sanitària de caràcter urgent. I podria citar tota la llista de
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comerços, doncs que no es poden veure des de fora, o els que tenen,
afortunadament, doncs taulell d’anuncis de molts elements a la nostra ciutat.
Jo crec que la seva obsessió és absolutament malaltissa, en aquest sentit, i entenc el
que deia abans, a l’inici del Ple, que vostè no se senti còmode quan parlem
d’educació, de cultura, en aquest Ple, i se senti còmode parlant d’aquestes qüestions.
Però en definitiva, li he de tornar a dir, doncs que la seva obsessió respecte a tot el
que significa la immigració a la nostra ciutat, comença ja a ser malaltís i la qualifico,
una altra vegada, de racisme institucional.

SRA. PEREA
Sr. Salmerón, per al posicionament.

SR. SALMERÓN
A ver, en la moción 26 votamos en contra, no por la ordenanza, nosotros estamos a
favor de que haya esa ordenanza, creo recordar que en el Plan de Actuación
Municipal incorporamos, nuestro grupo político incorporó, una propuesta para que
haya una ordenanza de mejora de lo que sería el aspecto de los comercios, una
ordenanza de paisaje comercial, de paisaje urbano, pero obviamente, es muy parcial
que su moción hable de los locutorios En todo caso, si queremos hacer una
ordenanza o un plan especial sobre el tema del aspecto de los comercios, tiene que
ser de todos los comercios y no solo de los locutorios, que todos los comercios
cumplan una serie de requisitos, en rotulación, etc., eso se puede hacer con la
normativa urbanística en mano.
Le quiero recordar también, que votamos en contra en su día, ya van dos, siendo
gobierno, cuando el gobierno de la ciudad impulsó una ordenanza, unas medidas
exclusivas para locutorios, y en su día nos pareció que eso marginaba a un sector
determinado y, por tanto, en ese mismo sentido, votamos en contra también hoy. Si la
moción fuera sobre todos los comercios, pues estaríamos a favor.
Sobre la segunda, entendemos que en este aspecto, desde el punto de vista de
nuestro planteamiento de fomento y de fiscalidad progresiva y de fiscalidad hacia las
personas más necesitadas, lo que nosotros sí nos planteamos es que las ayudas
vayan a aquellos colectivos en función del nivel de renta, no por edad, sino del nivel
de renta, porque puede haber una familia con niños pequeños, por ejemplo, que
tengan el mismo problema o, por qué no, los discapacitados y las discapacitadas. Por
qué a una familia, por el hecho de ser de edad avanzada, hay que subvencionarles
para poner detector de humos, cuando a lo mejor su nivel renta le permite asumir
ellos directamente esa inversión.
Y en segundo lugar, una segunda reflexión, sobre el tema de la competencia, en todo
caso sería un aspecto a incorporar dentro de los acuerdos con la Entidad
Metropolitana y con la Diputación de Barcelona. El Ayuntamiento, de mutuo propio,
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no da ayudas de este tipo, sino que son programas de la Generalitat, de la Oficina de
Vivienda, para potenciar este tipo de cosas. Pero por supuesto, nos parece que en
este caso, nosotros lo que siempre defendemos es que vaya en la línea del nivel de
renta y no de colectivos concretos. Así lo hemos defendido con el tema de
discapacitados, con el tema de las familias, etc, y no solamente por el tema de la
edad, porque puede haber gente de edad avanzada que puede asumir directamente
la inversión.

SRA. PEREA
El posicionament Sr. Salmerón, sobre les mocions, en contra de les dues, molt bé.
Pel Partit Popular, Sr. del Río. Ah! disculpi Sr. Monrós, té la paraula.

SR. MONRÓS
Gràcies, Sra. Perea. Per Convergència i Unió, defensarem, parlarem d’aquestes
mocions. Quant a la del tema de l’aparença reguladora dels locutoris, jo crec que ja
s’ha fet la reflexió aquí, per què només els locutoris? Si haguéssim de fer una
regulació sobre els comerços, sobre el que es diu, hauria de ser a nivell general, no?
I això dels locutoris, doncs hem dóna la sensació que, ja s’ha dit, que potser amaga
una altra cosa. Hi ha molts altres establiments que jo conec, com aquí també s’ha dit,
que a vegades tenen un sistema amb els vidres, unes pel·lícules i uns films, que tu no
veus el que passa dintre i no hem de pressuposar que el que està passant a dintre és
un fet delictiu, que sembla ser el que ve a dir aquesta a dir aquesta moció. Jo, més
enllà d’això, en aquesta moció votarem que no, perquè entenem que si s’hagués de
produir alguna regulació de l’ordenança de tots els comerços, en favor d’una millora
dels mateixos, estaria d’acord, però específicament aquests, hi ha alguna cosa que
no casa moció amb contingut.
Quant a la moció per subvencionar la instal·lació d’extractors de fums en habitatges
de persones d’edat avançada, també hi votarem en contra, però aquí el tema és el
següent: entenem que moltes vegades penso que qui hauria, més que demanar una
partida per fer això, potser entenem que els que estan facultats per saber què està
passant, seria el control que puguin fer les assistentes socials directament amb
aquests domicilis, de gent que ho pugui necessitar, perquè no totes les persones
grans són depenents, no totes les persones grans viuen soles, poden viure
acompanyades amb gent que perfectament estiguin capacitades i, per tant, hi ha tota
una sèrie de coses que en tot cas sabrien d’avaluar individualment, per saber si tenen
necessitat o no de tenir aquesta mesura de seguretat. I per a quest motiu votarem en
contra.

Essent les 21.40h, s’incorpora a la sessió l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria Marín
Martínez, i abandona la sessió la Sra. Gloria Herance Alvarez, regidora del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part del Partit Popular.

SR. DEL RIO
Sí gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor de las dos mociones y también, en el
mismo sentido que aquí se ha dicho, creemos que estaría bien tener una ordenanza
general, pues que establezca cómo de debe ser la apariencia de todos los
establecimientos en general, no solamente en este caso locutorios, sino todos en
general, porque mejoraría y mucho, creo yo, la imagen de la ciudad. Y es cierto que
existen algunos establecimientos que la imagen que dan, desde luego no ayuda para
nada a tener buenas sensaciones de la ciudad.

SRA. ALCALDESSA

Molt bé, gràcies. Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER

Sí gràcies Sra. Alcaldessa. Jo faré el posicionament a la moció número 26 i la
companya Dolors Fernández farà la 27.
Respecte a l’ordenança reguladora de l’aparença dels locutoris, votarem
contràriament i votarem contràriament, perquè nosaltres en els establiments, com
Ajuntament, el que fem és fer un control, una inspecció, un seguiment, no dels
locutoris, de tots, en terme de seguretat, d’accessibilitat, de tots aquells aspectes que
es poden controlar de portes endintre d’una activitat privada.
En el cas que vostès plantegen, algunes de les qüestions que vostès plantegen, que
si en l’aparador tenen més papers o menys papers, que si es veu o no es veu el que
hi ha dintre, clar, jo crec que una cosa més opaca que un cinema no deu haver-hi, i
no crec que a ningú se li acudeixi dir que ara posem els cinemes amb parets de vidre,
perquè podem controlar si algú es mareja o l’hem de treure corrents. Per tant, a mi el
que en fa l’efecte és que amb aquesta moció dels locutoris vostès el que posen de
manifestés és la seva fòbia antropològica a determinades qüestions, ho revesteixen
de locutori, ho passem pel boc gros de fem una ordenança d’aspectes de comerços i
a veure si cola. Doncs, ho lamento però en aquest cas, no ha sigut així.
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SRA. ALCALDESSA

Molt bé, gràcies. Sra. Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Respecte a la següent moció, votarem negativament, però no perquè no hi estem
d’acord, si no és que ho estem fent. Dir que en aquesta ciutat tenim instal·lades un
promig unes 5.300 teleassistències i juntament amb aquest dispositiu, hi ha l’altre, el
detector de fums. Aquest s’està instal·lant d’una forma progressiva, a hores d’ara ja
n’hi ha com uns 500 pràcticament instal·lats, i dit sigui de passada, és gratuït, com ho
són les teleassistències a la nostra ciutat, juntament amb el dispositiu fonamental que
és el prioritari que és el de la teleassistència. I no perquè nosaltres siguem sola i
exclusivament els que vetllem perquè la gent amb més dificultats, doncs tingui més
cura i més cobertura de control i de garantia, com deia el Sr. Monrós, si no perquè
normalment, a la majoria de municipis, doncs que tenen una visió progressista de
cóm atendre a la gent gran, el servei de teleassistència i els operatius i els dispositius
que van units, són gratuïts, per tant, no cal subvencionar-ho.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, para empezar un poco por el final, por lo que decía el Sr. Belver, yo entiendo
que ustedes tienen fobia antropológica a mejorar la apariencia de esta ciudad y que
la ciudad mejore, pero decirle que, bien, usted ha hecho una comparativa muy
demagógica, por encima, de los cines, mire nosotros, primero, obviamente, la imagen
que dan, nosotros la consideramos que no es buena, que degrada esa imagen, y
obviamente no es lo mismo un cine, porque yo cuando veo las noticias y se ven
mucha gente a la que se detiene, no se la detiene en los cines, en cambio en los
locutorios se está muchas veces, hay gente que busca el anonimato, ya que utilizan
unos ordenadores que no están en su domicilio, para cometer ciertos delitos y
aberraciones que cometen.
Entonces, hay grupos que dicen, bueno sí, se puede hacer en una normativa que
regule la apariencia de todos los comercios, pues me parece muy bien cuando
ustedes dan consejos, pero luego no proponen nada, ustedes eso no lo han
propuesto nunca, por tanto, entendemos que a ustedes, pues la apariencia de la
ciudad, pues que no les preocupa.
Entonces lo que me decía el Sr. Salmerón, mire, puede tener razón en ciertas cosas,
o sea, es indudable, y usted ha focalizado el tema en la renta de los vecinos, pues
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nosotros lo focalizamos no en la renta, sino en la vulnerabilidad del vecino. Por tanto,
yo entiendo que aunque una persona tenga capacidad económica, una persona de
edad avanzada, pues bueno, se le tiene que ayudar a que tenga ese dispositivo, y se
tiene que promocionar además que lo tengan por su seguridad. Por tanto, aquí no
estamos simplemente fijándonos en la renta, sino en la vulneración, en la
vulnerabilidad, perdón, de las personas.
Sobre el tema del racismo institucional, pues entendemos que el señor, que el señor
no, pero el representante de Iniciativa, pues bueno, nos hable de esto, el racismo
institucional, supongo que se referirá también a cuando hablamos de poner
detectores de humo en casas de personas de la tercera edad, pues bueno, ellos
como les gusta esto de mezclarlo todo y sus argumentos, pues son tan pobres, pues
siempre buscan la etiqueta, es un poco pues lo que hacen los partidos del sistema
para no querer entrar en el debate, utilizan la etiqueta. A diferencia que, mira, a
diferencia lo que ha hecho su antiguo socio de gobierno, que veo que tiene bastante,
bastante más personalidad que usted.
Pero bueno, yo entiendo que ustedes nos hablen de “malaltís, malaltís” y cosas
“malaltís”, pero yo creo que a usted se le tendría que aplicar la palabra paranoia ya,
porque ha utilizado la palabra “malaltís” seis veces contadas, en menos de treinta
segundos. Entonces yo creo que usted con nosotros, pues tiene algún tipo de
paranoia, algún tipo de trauma, o quizá lo que le hemos descubierto es que usted
simplemente está apoyando a ciertos colectivos con una endofobia profunda hacia la
gente autóctona, para un beneficio propio, que es la búsqueda de votos o esa
asociación que creó usted que se lleva tantos miles de euros al año. Por tanto,
entendemos que usted utiliza un discurso demagógico e hipócrita, ya que usted
defiende a ciertos colectivos por su interés y no por el interés de otros colectivos,
cosa que, a ver, sí ha quedado clara, usted lo ha querido mezclar, un locutorio no es
obligatorio que lo tenga una persona extranjera, lo puede tener una persona nacional
y la normativa también le afectaría a ella, pero como usted eso no lo quiere entender,
pues bueno, siga buscando votos en esos colectivos a los que usted dice defender.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula més? Sr. Esteve.

Essent les 21.45h, s’incorpora a la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. ESTEVE
Sí, en tot cas, si he repetit les paraules malaltís és perquè déu n’hi do la seva
situació. En tot cas, a veure, vostè amb aquesta moció no pretén una altra cosa que
un granet més de sorra per destruir la convivència a la ciutat i que la nostra ciutat,
doncs, destrueixi un capital que ens ha costat moltíssims anys d’aconseguir. I miri, ho
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diu el diari “El Mundo”, que no és un diari de la meva devoció, com pot imaginar, que
vostès juntament amb un partit islamòfob alemany, volen convocar una manifestació
de tots els neonazis que es passegen per tot l’Estat espanyol, precisament a la ciutat
de l’Hospitalet, en contra de la islamofòbia i en contra de les persones d’origen
musulmà. I, per tant, és vostè qui vol destruir la convivència a la nostra ciutat i la vol
destruir amb petits granets de sorra com és aquesta moció en contra dels locutoris,
quina casualitat, i la vol destruir a palades amb iniciatives com aquesta que vostè té.
Per tant, espero que la seva relació amb Pegida i amb el partit islamòfob alemany i tal
com els anomena “El Mundo”, que vostès són, ho diu així “el partido ultra”, Plataforma
per Catalunya, no es posin d’acord en convocar una manifestació a la nostra ciutat,
perquè això ja no seria un granet de sorra, sinó que seria una palada de sorra contra
la convivència a la nostra ciutat. Per tant, li demano que aquesta malaltissa obsessió
per la immigració, doncs la deixi de costat pel bé de la convivència en la nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna... no? Per part de Convergència? PP? Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, la verdad es que lógicamente, pues “El Mundo”
tampoco es un periódico de mi cuerda, lógicamente entiendo que usted pues
defiende, apoya las tesis de los periódicos y de los medios de comunicación del
sistema, ya que usted pues precisamente es parte de este sistema, y usted y su
partido pues son parte de este sistema y llevan muchos años chupando del sistema,
por tanto, entendemos que lo apoyen. Y que una de las formas de apoyarse y seguir
viviendo del cuento, en vez de trabajar que es lo que usted tendría que hacer más, es
buscar los votos de ciertos colectivos, ahora que a usted, ya le digo, le importa muy
poco.
Me hace mucha gracia cuando usted dice lo de los neonazis, pues oiga se lo repito,
mire, en l’Hospitalet, si para usted 6.200 votantes de Plataforma per Catalunya son
neonazis, pues mire, yo no le digo lo que tiene pensar y no, pero mire, pues piense
eso. Y por cierto, Plataforma per Catalunya tiene dos concejales, por tanto, y ustedes
pues tienen uno y seguramente si se hubiesen presentado solos no tendrían ninguno,
por tanto, respete más a la gente que libremente ha elegido a un partido que encima
abiertamente expone sus ideas sin ningún miedo a lo políticamente correcto, ni al
sistema, que es lo usted representa.
Entonces usted habla de convivencia en la ciudad, nosotros entendemos que cuando
hablamos con vecinos, pues seguramente usted pues no hable mucho, pero claro, la
convivencia en la ciudad, cuando todos o usted le pregunta a casi cualquier vecino de
la ciudad y siempre te señala los mismos barrios de focos problemáticos, que son los
barrios del norte de la ciudad y no los del sur, por tanto, son los barrios con más
porcentaje de inmigración en la ciudad. Entonces, nosotros no creemos que esa
convivencia sea tan idílica como usted la presenta y lo único que creemos es que
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usted lo único que quiere seguir es aprovechándose de esa inmigración masiva, que
a usted tan bien les va regularizar, en contra de la clase obrera autóctona.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquest bloc i ara passaríem a les mocions d’Esquerra Unida i
Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 26 i 27; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 26.- PER IMPULSAR UNA ORDENANÇA REGULADORA DE
L’APARENÇA DELS LOCUTORIS. Ha estat rebutjada amb 18 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón
Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 7 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació.

MOCIÓ 27.- PER SUBVENCIONAR LA INSTAL·LACIÓ DE DETECTORS DE FUM
EN HABITATGES DE PERSONES D’EDAT AVANÇADA. Ha estat rebutjada amb 18
vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 7 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas
i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació.

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal d’Esquerra
Unida i Alternativa números 28 i 29 es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies. La primera moció fa referència al dret a l’habitatge, fa referència als
desnonaments que es produeixen encara avui en dia a la ciutat, i sobretot degut a
què en els últims mesos, a principis d’any, hi ha hagut un repunt important d’aquests
desnonaments a la ciutat. Val a dir, doncs fent una miqueta de memòria que en
aquest mandat ja hem presentat diferents mocions i aprovat diferents mocions sobre
aquesta situació en el Ple de la ciutat. Val a dir també que s’han fet grans avenços en
aquest sentit, per garantir el dret a l’habitatge o millor dit, per donar recolzament als
col·lectius que són indefensos sobre el tema del desnonament pel tema de l’hipoteca,
però les dades ens diuen i hem de constatar i hem constatat en primera persona,
doncs que encara hi ha molta feina a fer per part de l’ajuntament per resoldre aquesta
situació, per resoldre l’objectiu de tractar d’evitar els desnonaments, que no hi hagi
cap família desnonada en el nostre municipi.
El 25 d’octubre de 2011, la moció que vam aprovar tots per unanimitat, deia el
següent, deia entre d’altres coses: primer, reforçar, ens mandatava a reforçar els
protocols d’actuació d’urgència, per tal de trobar solucions als casos de famílies
desnonades, a través d’habitatges de lloguer social, d’acord amb les possibilitats
econòmiques de les persones afectades. Dèiem també que treballaríem per a la
formalització d’una comissió especialitzada, com a marc de trobada de les parts
implicades en els desnonaments afectats, caixes i bancs, agència d’habitatge i
Ajuntament, per tal de prevenir els desnonaments i promoure acords que evitin la
pèrdua de la llar per part de les famílies afectades. Dèiem també en aquella moció,
ens mandatava a reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials
de l’ajuntament, sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge. I deia, per últim,
entre d’altres coses, cercar mitjançant l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor,
les fórmules adients per oferir a les famílies o persones en procés de desnonament,
assessorament legal i funció de mediació amb els bancs i caixes, per trobar
alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les esmentades
famílies o persones.
Més tard, més recentment, farà un any pràcticament, el 28 de gener de 2014,
aprovàvem també una moció per unanimitat, que incorporava l’obertura d’expedients
sancionadors a les entitats financeres que disposin d’habitatges en estat de
desocupació permanent, amb l’objectiu que aquests habitatges siguin posats a
disposició de la ciutat, per resoldre situacions d’emergència social. Hem constatat, el
nostre grup, del diàleg amb les entitats i amb les plataformes que treballen per donar
suport a les persones que estan en risc de desnonament, doncs que encara avui
s’estan produint desnonaments i que no sempre l’ajuntament fa tot el que està a la
seva mà, no ja per evitar-los, moltes vegades no està en mà de l’ajuntament evitarlos, però sí de donar solució d’una manera més ràpida i més àgil, hem tingut
situacions recents últimament.
I és per això que creiem que és el moment de donar una clau de volta més, de
reprendre aquells acords, actualitzar-los, de veure quins podem tirar-los endavant,
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quins possiblement no podem, però fer una repensada tots junts, i per això demanem
que es creï una comissió de treball, que la presideixi la pròpia Alcaldessa, que es
reuneixi, nosaltres diem cada mes, però bé, volem dir amb una periodicitat raonable, i
que compti amb la participació dels serveis socials de l’ajuntament, el torn d’ofici,
l’Oficina d’Habitatge, la PAH, i tots els grups polítics del Consistori.
Aquesta comissió haurà de fer el seguiment de tots els casos de possibles
desnonaments que hi hagi al conjunt de la ciutat i vetllarà pel compliment dels acords
municipals, per tal de donar resposta a cada cas concret. Com que hem constatat,
doncs que no sempre aquesta coordinació ha estat la més desitjada o la desitjable,
doncs creiem que és bona aquesta comissió que ens permeti d’alguna manera tutelar
o d’alguna manera, doncs fer aquest seguiment polític, amb l’objectiu que hi hagi
aquest compromís, podem fer efectiu el compromís d’aquest Ple, que si està a les
nostres mans, no hi hagi cap família desnonada, cap persona desnonada al nostre
municipi.
I la segona moció, és una moció sobre Cal Trabal, recentment, el passat 5 de febrer,
el Consorci per a la reforma de la Gran Via va presentar l’anomenat PDU de la Gran
Via, que inclou l’anomenada zona agrària de Cal Trabal, és un avenç, com ja saben, i
entre d’altres coses, de desenvolupament de la Gran Via cap el Baix Llobregat, que
ha permès d’alguna manera resoldre el que era una situació de conflicte urbanístic i
era desenvolupar, doncs aquella zona, i garantir la protecció o garantir la preservació
de la zona agrícola.
Nosaltres entenem que com que hi ha la voluntat dels agents socials que han
treballat al llarg d’aquests anys en la defensa de la zona de Cal Trabal, la plataforma
“Salvem la zona agrícola”, entitats ecologistes, moviment veïnal, vist també l’interès
que han demostrat entitats com la La Saboga, Depana, Ecologistes en acció i el
Centre d’Estudis, entre d’altres, i atès també que ni l’ajuntament, ni la Generalitat,
hores d’ara, no ha convocat a aquestes entitats interessades en la concreció i
desenvolupament del PDU, proposem:
Primer, que en el futur Parc de Cal Trabal es compatibilitzaran els usos agraris,
d’educació ambiental, conservació ambiental, culturals i de lleure, al PDU, doncs com
a línia estratègica situa alguna d’aquestes qüestions, però òbviament en el
desenvolupament del pla director, doncs cal concretar coses, creiem que és bo que
aquest Ple es defineixi d’una manera clara en aquest sentit.
Segon, que aquests usos agraris estiguin destinats, entre d’altres, a la petita
producció agrària, a càrrec de masovers locals i/o comarcals, fomentant, si s’escau,
el cooperativisme i l’agricultura ecològica.
Tercer, que es garanteixi la gestió pública de tot el parc i la participació ciutadana i
dels agents socials, no hem d’oblidar, doncs que aquest pla director permet generar
un parc públic de gairebé 25 hectàrees, això no és fàcil de gestionar, però entenem
que és importantíssim que garantim la gestió pública d’aquest parc i d’aquests usos.
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El quart, que és aquí on li donem també molta importància, la creació d’una comissió
de treball, tenim molt de temps per davant per concretar totes aquestes qüestions i
que pugui ser en el marc d’una comissió de treball amb totes les entitats interessades
i els agents socials, per tal de concretar el desenvolupament del projecte.
I òbviament, com sempre, doncs donar trasllat a les entitats mediambientals i
culturals de la ciutat, als agents socials i als grups polítics de l’ajuntament. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara per al posicionament, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Votarem favorablement a la moció de l’habitatge, en el sentit
que és una moció que deriva de dues mocions anteriors, presentades també per
Iniciativa i aprovades per unanimitat en aquest Ple, que entenc que el govern
municipal hem anat articulant mesures contra els desnonaments, però hi ha algunes
coses que volia matisar, especialment dels atesos. Per un costat, crec que la
ciutadania ha tingut un paper importantíssim en aturar moltes situacions de les
famílies desnonades o en procés de desnonament, però crec que l’ajuntament també
ha fet un treball en silenci, un treball en paral·lel i un treball que ha aturat moltíssims
desnonaments a la nostra ciutat i és el darrer cas el cas de Bellvitge. Per tant, crec
que també s’ha de fer honor a un reconeixement de la pressió social, però també un
reconeixement del treball que s’ha fet des de l’ajuntament.
També hi ha un altre element que cita la moció, diu que les entitats financeres
continuen sense posar a disposició de la ciutat els habitatges desocupats,
evidentment no són tots els que nosaltres voldríem aconseguir, però de moment em
consta que hi ha 76 habitatges que les diverses entitats financeres, doncs ja han
posat a disposició d’aquest Ajuntament, com a lloguer social, evidentment, ens
agradaria que fossin molts més encara, però crec que hi ha un treball, un recorregut. I
la dada que jo tinc o la percepció que jo tinc, és que de fa uns anys, de fa quatre,
tres, quatre, cinc anys, doncs han disminuït de forma important els desnonaments a
la ciutat, fruit del treball de tots plegats, jo crec que de la pressió social, de les
diverses entitats i també, evidentment, del govern. Per tant, entenc que l’acord és un
acord que, bé, és un acord que recolzem, en tot cas, totes les mesures són
perceptibles de millorar, però crec que s’ha fet en aquesta taula, doncs podem
constatar tota la feina que es fa a diari en aquest Ajuntament.
Respecte a la moció de Cal Trabal, diria que és una moció que és extemporània, en
el sentit que seria idònia en un d’altre moment, perquè jo crec que, sincerament, hem
aconseguit tot, absolutament tots els plantejaments, totes les fites que tant el grup
d’Iniciativa, com el d’EUiA, doncs teníem sobre el projecte, en definitiva hem
aconseguit que es mantingui el soterrament de les línies elèctriques que ja anava en
el principi del projecte, s’ha aconseguit que el 100% de l’espai resultant sigui públic
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dins del parc, que les tres masies es rehabilitin, que tinguem un parc de més de 25
hectàrees, que vol dir, per situar-nos, com la ciutadella i el parc de Cervantes junts,
per tant, un parc enorme, hem aconseguit que es mantingui l’activitat agrícola, jo crec
que ha estat un gran guany que es mantingui la activitat agrícola o que el pla d’usos
proposi el manteniment d’aquesta activitat agrícola i que el Parc Agrari del Baix
Llobregat, doncs participi en la gestió, en el disseny de tot aquest ús agrícola.
Hem aconseguit que no hi hagi cap construcció dins de l’actual zona agrícola, per
tant, que hi hagi permeabilitat d’accés a Bellvitge i que desapareguin actuals vials i
pàrquings, que es precisament on es construirà, ja no dins de la zona agrària, sinó en
aquests vials o en aquests aparcaments actualment existents, que desapareixeran,
serà on únicament es podrà construir. I, finalment, jo crec que una altra fita que
aconseguirem amb aquest planejament és l’accés al riu, ample, per vianants i
bicicletes, en la connexió amb el riu. Per tant, deia que en aquests moments crec que
hem aconseguit pràcticament tot el que proposàvem i també crec que, de totes
maneres votem favorablement, però crec que tenim encara molt de temps per anar
dissenyant tot el que serà la concreció definitiva d’aquest parc.
De totes maneres, em consta que des de l’equip de govern ja hem convocat a les
entitats que cita la moció, igual que hem fet amb la Federació d’Associacions de
Veïns, hem fet amb d’altres col·lectius, doncs ja els hem convocat per explicar-los la
concreció del projecte i em consta també que hi hauran les taules necessàries per tal
que tothom, des del govern i des de la societat civil, doncs puguem dissenyar aquest
planejament urbanístic que crec que serà molt positiu per a la ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part de Plataforma per Catalunya, Sr. Ordóñez o Sr. Sánchez.

SR. SÁNCHEZ
Votamos a favor de las dos mociones.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SR. MONRÓS
Quant a la moció de l’habitatge, en un tema tan sensible, vull dir, votarem a favor, vull
dir, qualsevol cosa en la qual puguem ajudar a millorar la situació d’aquestes
persones que tenen la dificultat de viure un desnonament, nosaltres estarem sempre
al seu costat i, en un cas com aquest el que es demana exactament, doncs de fer una
comissió de seguiment, estem totalment d’acord.
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Quant a l’altra moció de Cal Trabal, li passaré la paraula a la meva companya
Meritxell Borràs, prèviament jo renuncio expressament a votar, per possible conflicte
d’interessos, que consti en Acta.

SRA. BORRÀS
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió votarem favorablement a un
seguit de punts, en dos concrets però ens abstindrem. Prèviament nosaltres volem dir
un seguit de coses, és cert que aquesta és l’única zona agrària, podríem dir, d’una
extensió important a la nostra ciutat i que, per tant, cal tenir especial cura. Dit això,
som coneixedors del projecte en marxa, podríem dir, el valorem prou positivament, és
veritat que creiem que cal que d’això se’n faci partícep, com s’ha dit, a les diferents
entitats i que, per tant, en aquest sentit, doncs pugui haver-hi un procés obert i de
participació. I dit això, nosaltres votaríem el punt primer, el quart, el cinquè, el sisè i el
setè.
Respecte del segon i el tercer, entenem que aquest és un tema que caldrà gestionar
amb l’actual propietari, per entendre’ns, i veure si aquest és un tema que sigui viable
o no, però el que en essència nosaltres volem defensar és que, al cap i a la fi,
tinguem un futur parc de Cal Trabal, que ha de compatibilitzar, com aquí es diu, els
usos agraris, d’educació ambiental i conservació ambiental, i amb les característiques
bàsiques, en les quals vostès diuen, doncs del que és la connectivitat biològica i
ambiental amb el riu Llobregat, el fet de conservar, com ha de ser, perquè al cap i a la
fi està protegida la masia de la Torre Gran i, per tant, ha de ser d’aquesta manera i,
per tant, el fet de la creació d’una comissió de treball, com els hi deia, que entenem
que ha de ser un projecte participat. Respecte dels altres àmbits, crec que els haurem
d’anar lligant amb el temps i veure cóm acaba, que no es pot posar el carro abans
dels bous i, per tant, en el punt segon i en el tercer, nosaltres ens abstenim.

SRA ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Respecto de la primera moción, nosotros vemos bien la creación de esta comisión de
trabajo, donde se traten esos temas, pero a mí me parece recordar que aquí ya se
dijo que eso ya se estaba haciendo o ya se hacía, esa comisión ya estaba creada o
se iba a crear y, por tanto, no tengo…, a ver, ustedes están en el gobierno, tienen
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que saberlo, incluso mejor que nosotros, entonces no tiene sentido que se traiga aquí
algo que ya se ha hecho o se está haciendo o ser va a hacer, y además me parece
que fue hasta la propia Alcaldesa la que llegó a decirlo, por tanto, nosotros vamos a
votar en contra en el sentido de que traen una cosa que ya está, perdóneme, pero no
lo acabo de entender.
Y respecto a la moción de Cal trabal, votamos en contra y por qué, porque en el año
2008 el Partido Popular se opuso al proyecto que traía el gobierno de la ciudad, un
proyecto que quería construir siete torres de quince pisos, cuatro bloques de tres
pisos y destruir lo que era el parque agrícola, y nosotros nos opusimos a aquello y
ese era un proyecto del equipo de gobierno. Y lo que trae hoy el equipo de gobierno,
que se llama PDU Gran Vía-Llobregat, lo que nos propone son tres sectores, el
segundo sector es Cal Trabal y en ese segundo sector se van a construir nueve
torres, nueve torres donde la más alta tendrá 60 metros de altura y 20 pisos, y el
resto tendrán entre 16 y 17 pisos de altura, y donde antes había un espacio agrario
de 300.317 m2, ahora sólo habrá 274.447, o sea, perdemos espacio agrario.
Entonces, este es un proyecto urbanístico apoyado por el gobierno de la ciudad,
apoyado por Izquierda Unida, apoyado por Iniciativa per Catalunya, por los teóricos
verdes, donde había un espacio agrario se van a poner pisos, bloques de pisos de
hasta 60 metros de altura. Esto parece el mundo al revés, se lo digo sinceramente,
me parece hasta increíble, pues mire, el Partido Popular vota en contra de ese
proyecto, porque queremos que el parque agrario se mantenga y vamos a presentar
alegaciones en defensa de Cal Trabal, como la zona agrícola más antigua de
Cataluña.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, pel posicionament del Partit dels Socialistes. Haig de
reconèixer la meva sorpresa, com a mínim, davant de les mocions que ens porta avui
a debat Esquerra Unida i Alternativa, intentaré ser sintètic, però crec que algunes
coses sí que s’han de dir.
Respecte de la primera moció, la moció pel dret a l’habitatge, cóm podem estar en
contra del dret a l’habitatge, evidentment sembla raonable que no es pogués votar en
contra, el que passa és que després del títol es diuen tot un seguit de coses, algunes
que reflecteixen acords que s’han pres en aquest Ajuntament, després es fan judicis
de valor i finalment es fa una proposta. Ja els hi dic, la proposta, encara que tots
estiguéssim d’acord, seria inviable, en una comissió plena de regidors i regidores,
amb l’Alcaldessa al capdavant, on a més a més estiguin representades les
Plataformes d’Afectats per la Hipoteca ¿ens dedicarem a veure els casos de la gent
que té problemes d’habitatge? ¿farem nosaltres de valoradors? Escolti, jo sóc el
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regidor, el tinent d’alcalde d’Urbanisme, amb responsabilitats d’habitatge, i mai ni se
m’ha acudit apropar-me a una mesa d’adjudicació, mai, i vostès volen muntar un circ
d’això, nosaltres no hi estem d’acord, encara que s’aprovés, que no s’ha aprovarà,
perquè nosaltres votarem contràriament.
Però, dit això, a part de les asseveracions que fa, de les mocions que aquí s’han
aprovat, després vostès diuen algunes coses que, home, com a mínim sobten. Parla
de la moció que es va aprovar en el 2011 i diu: “Vist que aquestes mesures a dia
d’avui no s’han desenvolupat pels serveis corresponents de manera satisfactòria,
com ho demostren els fets denunciats reiteradament per la PAH. Vist que en molts
casos, la pressió social de la ciutadania ha estat l’única garantia d’una solució per a
les famílies afectades.” Escolti, algú li ha dit, però, com a mínim, això és injust pel
conjunt de treballadors i treballadores d’aquesta casa, que s’hi dediquen en cos i
ànima a aquesta qüestió, i li faré un reguitzell de dades corresponent només al 2014.
Des del Servei d’Intermediació per Deutes de l’Habitatge, el SIDH, s’ha atès a 198
famílies i s’han tancat 76 expedients de forma favorable, evidentment evitant el
desnonament que estava previst. S’han aturat 242 desnonaments, 660 persones han
renovat la prestació al pagament de lloguer, que evidentment això significa que es
posen els diners perquè puguin continuar pagant el seu lloguer. En el 2014 s’han fet
101 nous contractes a través de la bossa de mediació de lloguer social i en l’actualitat
tenim 446 contractes d’aquestes característiques, hem adjudicat 91 habitatges de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la Taula d’Intermediació Hipotecària ha actuat
directament, aquesta és la comissió que deia el Sr. del Río, evitant 52 casos de
desnonament per execució hipotecària.
L’any 2014 s’han adjudicat 69 habitatges a famílies en risc d’exclusió, a través de la
Mesa Tècnica de Valoració de Fons Social, en el període 2011-2015 a l'Hospitalet
s’han construït 888 habitatges de protecció oficial o bé en règim de lloguer o de
venda, els quals ja estan adjudicats o en procés els que estan per acabar en els
propers mesos. S’ha suspès la liquidació de la plusvàlua en prop de 900 casos, en el
2014 s’han aconseguit 76 pisos que han estat llogats a preus de lloguer social,
provinents de la cessió feta per entitats bancàries, i des de serveis socials, a partir del
concepte d’ajuda a famílies, s’han donat 889 ajuts econòmics per fer front a
pagaments de lloguer o quotes d’hipoteca, aturant així els possibles desnonaments, i
tot això per un valor superior a 370.000 euros, només aquest últim punt. Dir que no
hem fet em sembla, com a mínim, agosarat.
Respecte del tema de Cal Trabal, votarem en contra de la moció de Cal Trabal, miri,
quan va començar aquest mandat, vostè tenia una delegació específica de
l’Alcaldessa, de tirar endavant una proposta del projecte, i ho va fer. ¿Em pot dir, a
dia d’avui, del projecte que s’està presentant dintre del PDU de la Gran Via què del
que eren els seus plantejaments, el Sr. Esteve feia referència, dels 10 plantejaments
que vostè feia, quin no es recull? Digui’m un dels deu, digui’m un que no es reculli,
perquè es recullen tots, tots. El projecte de Cal Trabal, també per aclarir algunes
coses, que ja sé que de cara a la galeria pot quedar molt bé i tal, a veure si ens
entenem, el parc de Cal Trabal avui no és un parc, no és una zona agrària, és privada
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i té qualificació de zona verda, a veure si ens aclarim tots, perquè aquí cadascú parla
del que li sembla bé i aquí ho passem tot pel mateix forat.
Mirin, allò, a dia d’avui, és un conjunt de parcel·les privades, on un privat té a
persones amb interès per cultivar en alguns casos, però li recordo que a la part de
dalt, a tocar de Cornellà, tenim tot un espai que és un aparcament de camions, si
volen ho deixem, què prefereixen? què no fem res? això és el que prefereixen? Li
recordo que algun projecte que es va impulsar, home, li faltava el petit detall del
soterrament de les línies elèctriques, vostè sap que el soterrament de les línies
elèctriques val més de 40 milions d’euros, en el projecte que nosaltres hem presentat
està incorporat a cost zero per a l’administració, a cost zero. Recuperem, no
recuperem, o recuperem com a públic un terreny que avui és privat, que avui té 24 i
escaig àrees i que es passa a convertir en un parc de prop de 28 hectàrees i un parc
públic. Vostè diu, garantir que el parc públic serà de gestió pública ¿què hi ha algun
parc a l'Hospitalet que sigui de gestió privada? ¿que mai ha hagut alguna intenció,
alguna proposta per part d’algú, dient que hi haurà un parc en aquesta ciutat amb
explotació privada?
Escolti, hem fet un provés, jo crec, de concertació, d’anar apropant posicions, d’anar
tirant endavant totes les propostes que ens feien uns i uns altres, vostè ha assistit
amb mi a reunions, unes quantes, fins i tot amb la gent del parc agrari, i hem tirat
endavant el projecte, el parc agrari està participant, vostè en una reunió amb mi, amb
els tècnics de l’ADU, amb els tècnics del Consorci de la Gran Via, va veure com van
quedar d’acord amb la gent del parc agrari, escolta, aproveu el planejament, tireu el
planejament endavant, quan desenvolupeu el projecte comencem a parlar a veure
cóm desenvolupem el sector de Cal Trabal, i això és el que farem. Hi ha una part de
les coses que vostè diu aquí que segurament acabaran així, hi ha propostes de les
que vostè fa, jo estic convençut que hi haurà unes quantes que acabaran així.
Quan vostè diu, al futur Parc de Cal Trabal es compatibilitzaran els usos agraris,
d’educació ambiental, conservació ambiental, culturals i de lleure, doncs segurament
serà així, molt probablement, però no perquè ho decidim en aquest Ple i perquè ho
proposi vostè, perquè això és el que posa el pla director urbanístic, perquè això és el
que s’ha impulsat des d’aquest govern, que en aquest moment vostè ja no hi era,
durant un temps sí que ha estat, però ara no hi és, s’ha impulsat i això acabarà
essent així, d’acord amb la participació del conjunt d’entitats. Tenim convocades, si
no recordo malament, pel dia 17 de març, a totes les entitats que han tingut algun
interès ambiental en aquesta ciutat, que han participat del Consell de Sostenibilitat, a
més a més, del parc agrari, ja estan totes les entitats convocades, escolti, aquest
procés, nosaltres hem fet reunions amb la Federació d’Associacions de Veïns, amb la
gent de l’entorn dels hospitals, amb tot l’àmbit sanitari.
Miri, aquest procés o aquest projecte pot ser el que vostè vulgui, pot agradar o no
agradar, el Sr. del Río deia, a mi no m’agrada, respectable, però el que no es pot dir
és que no és participat, ara trencarem la participació? no. Jo el que dic és que avui no
ens hem de tancar portes, avui no hem de decidir res, avui s’està aprovant el
planejament, i el que queda clar és que en l’àmbit de Cal Trabal, com a mínim, d’un
sector que avui és privat, d’allà en sortiran prop de 28 hectàrees de parc públic, tres
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masies recuperades i rehabilitades a cost zero per aquest Ajuntament, que podran
ser utilitzades com a equipament, amb les línies elèctriques que avui són aèries,
soterrades fins que arriben a la subestació i tot això amb una planificació i amb un
acord que jo sempre havia entès que des del punt de vista social, des del punt de
vista dels que en aquest mandat havien començat al govern d’aquesta ciutat, era un
acord per a totes les parts que ens implicava, que ens obligava i que, com a mínim,
entenia que s’havia treballat al llarg de molt temps, com perquè ara vostè ens aporti
una moció que hi ha alguna part que no l’entenc.
I només per acabar i amb la moció que vostè diu de Cal Trabal, dir-li, com vostè molt
bé sap, que tan la bassa de laminació, com la masia de la Torre Gran, estan fora de
l’àmbit, no només de Cal Trabal, sinó del pla director urbanístic, queden en un altre
àmbit, a més a més, la bassa de laminació, com vostè sap, la propietat i l’explotació
pertany a l’Agència Catalana de l’Aigua.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Anem a parts. Sobre la moció del dret a l’habitatge, Sr. Belver, jo entenc que vostè
tregui el full amb tota la gestió que s’ha fet en aquest temps, però és que jo no
parlava d’això, és que la moció en cap moment diu que l’ajuntament no ha fet res, i a
la meva intervenció no he dit en cap moment que l’ajuntament no ha fet res, estic
dient, i vostè ho sap, perquè ho hem parlat més d’una vegada, quan tots dos
compartíem govern, que no sempre fem tot el que s’ha de fer. I aquesta moció surt
del descontent del col·lectiu, perquè vostè sap, com jo, que l’acord que diu que en el
seu moment es crearia aquella comissió, les entitats afectades no participen amb
freqüència a cap comissió, i vostè ho sap, sí, sí, vostè ho sap, perquè si això
funcionés, jo ni m’hauria assabentat, i quan jo era govern això ho treballava a les
reunions de coordinació de govern. Ara no sóc govern, ho porto aquí i ho he portat
amb “guante blanco”, en cap moment estic dient que l’ajuntament no ha fet res, però
vostè sap perfectament que la coordinació entre serveis socials i habitatge no sempre
funciona avui en dia. Que han aturat molts desnonaments i tant que sí, jo no he dit
que no, i tant que sí, que això és gràcies al treball dels treballadors i tant que sí, la
moció ho diu, que degut a aquesta incertesa que hi ha moltes vegades a la
coordinació, cauen sobre les esquenes dels treballadors, i tant que sí, la moció el que
diu és que no sempre estem fent tot el que s’havia de fer.
I no m’agrada parlar de situacions concretes, però vostè ho sap, perquè hem parlat
moltes vegades, però si tot això funcionés, l’Associació de Veïns del Gornal no hauria
d’haver acollit en els seus locals els mobles dels desnonaments en el barri del Gornal
i portaven des del dia anterior trucant per telèfon. Per tant, “no hace falta cogérsela
con papel de fumar”, aquí en cap moment estic dient que no s’ha fet res, però sí que
s’han de fer i s’han de millorar protocols, s’ha de fer el que deia a la moció, no
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sempre serà possible, jo he estat molt prudent a la moció, perquè sé el que significa
coordinar equips de treball i una ciutat i un Ajuntament com aquest, però no em pot
dir que això funciona perfectament. I és veritat o no és veritat que vam dir que
sancionarien a les entitats financeres i a data d’avui no hi ha cap sanció a les entitats
financeres, home, està molt bé aprovar mocions i després que no es compleixin. Això
és veritat i la moció diu això, jo ho he dit molt elegantment al meu judici, jo no he dit
que l’ajuntament no faci res, tot el contrari, ha fet molt, però no és l’ajuntament que
més està fent, també és veritat.
Sobre Cal Trabal, “tres cuartos de lo mismo”, sobre Cal Trabal en cap moment jo
estic dient que estem en desacord amb el PDU de la Gran Via, però si això ho hem
parit nosaltres, en cap moment jo estic dient que no estic d’acord, jo sé el que ens ha
costat preservar, sí Sr. del Río, preservar el parc de Cal Trabal. Vostè no ha votat en
contra mai d’això, perquè mai va ser un projecte aprovat, gràcies a aquest grup, no,
no, vostè va aprovar una moció, perquè va sentir campanes i va votar una moció,
però en cap moment hi havia un projecte aquí al davant i en aquest projecte si hores
d’ara s’ha protegit un parc, és perquè es va aixecar una plataforma en contra d’això i
quan érem govern aquest grup va aguantar la situació i hores d’ara, ara estem
d’acord amb el PDU de la Gran Via pel que té a veure sobretot amb Cal Trabal, que
és el que més hem treballat.
I és veritat que el PDU recull el que havíem treballat aquesta delegació, jo no estic
dient això, el que estic dient també molt prudentment, amb “guante blanco” i amb
elegància, és que em sembla una barbaritat que un cop es té un projecte com aquest,
la seva tinença d’alcaldia no hagi convocat a les entitats que estaven esperant que
això s’aprovés i que s’hagin hagut d’assabentar per la premsa i em truquen a mi, i a
mi em truquen i, clar, com ara sóc oposició i no govern, doncs porto una moció, però
era tan fàcil, tan fàcil, com fer aquesta convocatòria que ara diuen que faran,
benvinguda sigui, perquè si no, jo no hagués portat aquesta moció, la porto, perquè
les entitats d’aquesta ciutat i no només d’aquesta ciutat, perquè el parc no és només
d’aquesta ciutat, s’han assabentat que s’aprova això per la premsa i això és veritat i
és així.
I a la moció no ho deia i la moció també era elegant en aquest sentit, però home, la
seva intervenció em sembla, no diré injusta, però em sembla fora de to i llavors, bé,
assumim el que calgui, però em sembla fora de to. I estem d’acord òbviament amb el
PDU amb el que té a veure amb Cal Trabal i la moció el que diu és, allò que diu
creiem les condicions, perquè es pugui mantenir el desenvolupament, perquè el
planejament és només planejament i és important, però ara falta concretar el usos i
pla.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Ordóñez, bé, un moment, un moment, Sr. Esteve, vol vostè? No,
d’acord, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Bien, Sr. Salmerón, bienvenido a la oposición ya de verdad, en todo su esplendor, y
realmente ha habido una de las afirmaciones que además creo que todos los de aquí
nos hemos quedado sorprendidos, usted ha dicho que en conversaciones ustedes
reconocen, o cuando estaba en gobierno, reconocía que no se hace todo lo que se
puede y eso nos parece muy grave, que no se haga todo lo que se puede hacer. Y
otra de las cosas que nosotros también pusimos de manifiesto es una cosa que usted
ha puesto de manifiesto, bueno, aquí se habló de las entidades financieras, no de
sancionar, sino incluso de no trabajar con entidades financieras que desahuciasen, y
se sigue haciendo, y esta moción creo que, ahora mentiría, la aprobamos todos los
grupos, pero se sigue haciendo.
Y le digo lo que he dicho al principio, bienvenido a la oposición, bienvenido al
ninguneo, bienvenido a la tergiversación de lo que uno propone, da igual el guante
blanco o no guante blanco aquí, y usted ha sido prudente en este caso cuando ha
presentado la moción, pero a esto de tergiversar le digo bienvenido, porque usted
como ha estado tantos años en gobierno, también ha sido partícipe de lo que hacía el
gobierno, que estaba haciendo lo mismo que a usted le ha hecho hoy, nos lo ha
hecho a nosotros durante tres años, por tanto, le digo que ya era hora y por fin veo
que al fin ha entrado en la oposición.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Hombre, pues ahora nos empezamos a enterar que no todo funciona bien y que
además no se hace todo lo que se podía hacer, que tenga que salir usted del
gobierno para decirnos eso. Y que además los servicios sociales, pues no funcionan
bien o no coordinan bien con vivienda, ustedes tienen un problema.
Desde luego yo no entiendo o qué entienden ustedes por proteger un parque, cuando
de ese proyecto de Cal Trabal se van a perder casi 26.000 m2 de zona verde, como
bien dice el Sr…, sí, sí, de 300.000 m2 a 274.000 m2, mire, son 25.870 menos, esto
es perder zona verde. Cuando ustedes dicen que en esa zona, que está considerada
zona verde, se permita construir una torre de de 60 metros de altura, con 20 pisos,
entonces, hombre, o que se permita construir ocho torres más con pisos de 16 a 17
pisos de altura, pues mire, eso no es proteger una zona verde.
Hombre, a quien sea propietario de estos solares, como bien dice el Sr. Belver, que
están considerados como zona verde y a partir de ahora van a poder construir estas
torres, ustedes les han hecho, vamos, de oro, y que esto sea Izquierda Unida,
Iniciativa per Catalunya, pues mire, es sorprendente.
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Desde luego ustedes esto ya de en contra de la especulación, ese discurso se les ha
acabado, porque gracias a ustedes, en la zona de Cal Trabal, se van a poder
construir esas torres y esta gente que hoy lo tiene considerado como zona verde,
desde luego les hacen ustedes millonarios, y eso lo hace…, no voy a criticar al PSC,
porque siempre ha mantenido ese proyecto y nosotros siempre lo hemos mantenido
en contra, pero ustedes, Iniciativa per Catalunya Izquierda Verde, Iniciativa per
Catalunya Izquierda Unida, vamos, perdóneme pero es increíble.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sr. del Río, si no hubiera ido con usted al colegio juntos, diría que no sabe leer, pero
afortunadamente fui al colegio con usted y sé que sabe leer y era un buen estudiante,
porque si no, es que usted no ha leído el proyecto. Vostè no ha llegit el projecte, sí,
això és un dibuix, no és cap lletra, en tot cas, això és un dibuix, aquestes torres estan
actualment situades, se situaran a on ara hi ha carreteres, on ara hi ha carreteres que
desapareixeran i on ara hi ha un pàrquing que desapareixerà, és on van aquests
edificis, que abans anaven a dins de la zona agrícola i gràcies al consens hem
aconseguit que aquests edificis no vagin a dins de la zona agrícola, que serà el parc
de 27 hectàrees i, per tant, aniran a sobre on ara hi ha gris, on ara hi ha..., bé,
vostè..., sí, sí, no, no, porto ulleres i vostè, torno a repetir la broma del principi, si no
haguéssim anat junts a l’escola diria que no sap llegir.

SRA. ALCALDESSA
A veure, sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Marín, anem a pams. Para empezar si quieren por el final de una de las
cosas que decía el Sr. Salmerón, tiene usted razón, estricto sensu, en una cosa de
manera radical, no hemos impuesto ninguna sanción a los bancos, es cierto, es cierto
que a los bancos, a las entidades financieras, no les hemos impuesto ninguna
sanción, y asumo plenamente esa cuestión, porque hemos preferido ir por la vía de la
negociación, eso nos ha llevado en menos de un año a conseguir más de 76
viviendas, otros que han puesto tres sanciones no sé si han conseguido la mitad,
nosotros hemos conseguido 76.
Respecto del tema de Cal Trabal, Sr. del Río, como lo he hecho en otras ocasiones y
con otros miembros de este consistorio, me ofrezco humildemente a hacer una
sesión con usted y con todo el personal técnico que usted requiera, para explicarle
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bien el proyecto, porque creo que tiene un problema de confusión, sí, sí. Mire, a ver,
algunas cosas que son fáciles de entender ¿usted entiende que lo que ahora
llamamos parc de Cal Trabal es un conjunto de solares privados? Eso es fácil de
entender ¿no? y que después de que tengamos ese proyecto…

SRA. ALCALDESSA
A ver, un momento, Sr. del Río, yo le rogaría que, en fin, se comporte.

SR. BELVER
¿Entiende que después de que tiremos el proyecto adelante, cuando se acabe, en
ese espacio que hoy el Ayuntamiento no tiene nada, habrá un parque público para
que pueda ir todo el mundo, de cerca de 28 hectáreas, con tres masías recuperadas,
rehabilitadas como equipamiento? Lo entiende, mire, sólo con eso ya valdría la pena,
y todo eso a coste cero, porque, como usted dice, hay aprovechamientos urbanísticos
que permiten a titulares presentes y futuros de esas edificaciones, de esa
edificabilidad, que ya tiene hoy ese territorio, que tiene el territorio, nosotros lo único
que hacemos es concentrarla y es lo que hace que se pueda tener esa parte pública.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna paraula més, si no passaríem a l’últim apartat
d’Iniciativa per Catalunya Verds.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28 i 29; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 28.- A FAVOR DEL DRET A L’HABITATGE. Ha estat rebutjada amb 18
vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar;
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas i Cañizares; i amb
8 vots favorables dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés;
assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 29.-

SOBRE CAL TRABAL.
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Atès que el passat 5 de febrer el Consorci per la Reforma de la Gran Via va presentar
l’anomenat PDU de la Gran Via que inclou l’anomenada zona agrària de Cal Trabal.
Atès que segons el Planejament previst en aquest PDU Cal Trabal serà un Parc de
titularitat cent per cent pública que conservarà els usos i el paisatge agrícola, es
contempla el soterrament de les torres d’alta tensió i la restauració integral de les
masies de l’entorn.
Atès que aquest espai té uns valors ambientals, paisatgístics i culturals de singular
importància, essent en la pràctica l’última zona agrícola que perviu del recent passat
agrari de la nostra economia local.
Vist que, en aquest sentit, la zona de Cal Trabal ha estat inclosa al ‘llibre blanc’ de la
Xarxa Natura 2000 europea que és l’inventari d’Important Bird Areas, que li atorga un
tractament equivalent de facto al de la pròpia protecció a nivell comunitari.
Vist que la conservació d’aquest espai ha estat possible gràcies a anys de treball i de
lluita del moviment popular i ecologista de la ciutat i de la comarca del Baix Llobregat.
Atès que manquen molts aspectes per concretar en el planejament i en la gestió de
l’espai que s’hauran de perfilar en els propers mesos.
Vist la voluntat dels agents socials i del propi Ajuntament de conjugar els usos
agrícoles, de lleure, culturals i econòmics en la zona.
Vist l’interès mostrat pels gestors del Parc Agrari del Baix Llobregat per col·laborar en
la gestió de l’espai, convertint de fet, Cal Trabal en l’entrada nord al parc.
Vist l’interès demostrat per entitats com La Saboga, Depana, Ecologistes en acció i el
Centre d’Estudis entre d’altres entitats al llarg d’aquests anys en aquest espai.
Atès que ni l’Ajuntament ni la Generalitat de Catalunya no ha convocat a aquestes
entitats interessades en la concreció i desenvolupament del PDU que farà possible al
conservació de Cal Trabal.
El grup polític d’Esquerra Unida i Alternativa demana a l’Ajuntament en ple l’adopció
dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i amb 7 vots a favor dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar i Pérez; dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i
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del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Al futur Parc de Cal Trabal es compatibilitzaran els usos agraris,
d’educació ambiental, conservació ambiental, culturals i de lleure.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; amb 4 vots a favor dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Els usos agraris estaran destinats a la petita producció agrària a càrrec
de masovers locals i/o comarcals, fomentant si s’escau el cooperativisme, i
l’agricultura ecològica.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; amb 4 vots a favor dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Es garantirà la gestió pública de tot el parc i la participació ciutadana i
dels agents socials.
d) Ha estat rebutjat el punt QUART amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i amb 7 vots a favor dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar i Pérez; dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i
del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Es garantirà la connectivitat biològica i ambiental amb el riu Llobregat i
amb el Delta del Llobregat.

e) Ha estat rebutjat el punt CINQUÈ amb 18 vots en contra dels representants del
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PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i amb 7 vots a favor dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar i Pérez; dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i
del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Es garantirà la recuperació i ambientalització dels espais de l’entorn de
la Masia La Torre Gran, i la bassa de laminació.
f)

Ha estat rebutjat el punt SISÈ amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i amb 7 vots a favor dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar i Pérez; dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i
del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- La creació d’una comissió treball amb les entitats interessades i els agents
socials per tal de concretar el desenvolupament el projecte.

g) Ha estat rebutjat el punt SETÈ amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i amb 7 vots a favor dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar i Pérez; dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i
del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SETÈ.- Donar trasllat a les entitats mediambientals i culturals de la ciutat, als
agents socials i als grups polítics de l’ajuntament.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat rebutjada
pel Ple de l’Ajuntament.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds, número 30, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa, per presentar com Iniciativa per Catalunya Verds la moció a
favor de que l'Hospitalet de Llobregat es declari municipi antitaurí. En primer lloc,
agrair la participació de les entitats animalistes i, entre elles, AnimaNaturalis que ha
iniciat una campanya de recollida de signatures de persones que demanen que
l'Hospitalet es declari ciutat antitaurina. Bàsicament aquesta campanya ha recollit
18.000 signatures a data d’ara.
Les curses de braus, al nostre parer, estan basades en la tortura, el dolor i
l'acarnissament amb el toro, amb el brau, transmeten valors negatius a la societat,
com ara l'ús injustificat de la violència, el menyspreu cap als drets dels animals, el
gaudir amb la tortura i el maltractament animal.
L'abolició de les curses de braus a Catalunya va ser aprovada pel Parlament de
Catalunya el 28 de juliol del 2010, a partir de la Iniciativa Legislativa Popular
promoguda per la Plataforma Prou!. L'aprovació d'aquesta ILP va suposar la
modificació de la llei de protecció d'animals vigent, derogant-se l'excepció que feia
respecte a les corrides de toros. I va entrar en vigor, afortunadament, l'1 de gener de
2012.
Aquesta decisió va significar un pas endavant ja que el progrés, la pau i l'educació,
s’han de conjugar en harmonia amb el respecte cap a la resta dels éssers vius, dels
animals, que també formen part de la natura, amb la qual ens relacionem. El canvi
positiu d'actituds cap als animals com a éssers no humans, està íntimament lligat al
respecte global per tota classe de vida i, per extensió, a tot el planeta.
Atès que activitats com el “Congrés Tauri de Catalunya” són expressió de resistència
a aquests canvis, d’exaltació de pràctiques basades en els maltractaments, la tortura i
els espectacles cruels i inhumans amb els animals, i de reivindicació del seu retorn a
casa nostra.
Atès també que no es poden dissimular aquests objectius amb arguments culturals.
No estem parlant d’una exposició sobre la tauromàquia o de manifestacions culturals
o esportives, sinó d’un col·lectiu que no sols manté visibles els seus referents, sinó
que reivindica l’art de matar i presenta els animals com els màxims exponents
d’aquesta pretesa expressió cultural, no com artistes del capot, sinó com a matadors.
El que van denominar aquests dies “Sin complejos: Toreo de salón en la calle” no
deixa de ser un entrenament per al toreig de veritat, prova d’això fou la participació
d’un matador “de veritat”.
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Atès que algunes forces polítiques del Parlament de Catalunya pretenen enguany la
modificació de l'article 6, esmenes de Convergència i Unió i del PSC i ja veurem que
vota Esquerra Republicana i el Partit Popular, doncs pretenen que aquesta llei es
modifiqui i, per tant, que legalment no es considerin espectacles taurins les “proves
de bravura” que practiquen les ramaderies.
Atès que aprovar aquestes esmenes significaria, si s’aprovessin, un retrocés en
relació amb la legislació vigent de la tauromàquia a Catalunya, que, pionera en
protecció animal, no pot permetre el retorn de les corrides de toros, encara que siguin
sense mort.
M’agradaria recordar dos paràgrafs que el nostre diputat Francesc Pané, el mateix
dia que es van abolir les corrides de toros, va expressar en el Parlament de
Catalunya, deia:
“Nosaltres detestem la crueltat gratuïta. Jo, personalment, sento angúnia de la
violència, no perquè sóc ecologista –que també-, sinó perquè sóc home; i perquè sóc
socialista, a la manera com el socialisme va ser formulat pels clàssics per a la
redempció dels dolors del món. La causa socialista és la lluita per la causa de la vida.
El socialisme transforma les persones per a la pau de l’equitat i les fa rebels a la
iniquitat, les fa combatents contra l’acumulació insolidària, dures contra les violències
i toves per a la fraternitat; valentes davant d’allò que és de natura injusta. La crueltat i
la injusta natura de les corrides de toros és evident, i és gratuïta i endimoniada:
contra més estil en el turment, més honor i més benefici, més aücs i més fum d’havà
a les graderies. Les corrides de toros són el gaudi en l’espectacle del turment. Són
les enrunes colossals de la memòria d’una humanitat que conjurava la por amb la
violència, ja fos als circs, als temples o a les places públiques. Avui governem la
terra. I per mor d’això hi hem contret una aliança que és sagrat de respectar, avorrim
la ferida gratuïta infligida als animals, o la usura que destrueix els boscos i les aigües.
I entre nosaltres, ciutadans, hem contret un pacte civil: abominem la sang vessada
per causa política, o per domini sexual o per qualsevol ambició o desmesura o plaer
brut. ¿Restarem impassibles a la celebració del turment d’un animal bell i noble, per
la brutal satisfacció de veure’l perdent la vida lentament, mentre la defensa d’instint,
escampant damunt l’arena la sang de la força amb què la natura l’ha dotat per a la
supervivència?”
Ens feia aquesta pregunta el nostre Diputat Francesc Pané.
Per això portem aquesta moció i demanem com acords, doncs el primer, que es
declari l’Hospitalet de Llobregat ciutat antitaurina, contrària a la pràctica de les curses
de toros i a l’exercici de qualsevol tipus de violència envers els animals que els pugui
causar estats d’ansietat, por, maltractament, patiment o qualsevol dany físic o
psicològic. Com ja ho són 71 poblacions de Catalunya, entre elles, citaré algunes,
Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, Palamós, La Bisbal del Penedès, Cerdanyola,
Mollet, Mollà, Artesa, La Garriga, Abrera, Sitges, Sant Cugat, Banyoles, Barcelona,
Torelló, Olot, Ripoll, Manlleu, Granollers, etc, Molins de Rei. Per tant, volem entrar
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dins del club de les 71 poblacions catalanes que en aquests moments són declarades
antitaurines.
El segon acord és no donar suport a la nostra ciutat a trobades o congressos on
s’exaltin i reivindiquin les curses de toros. Reclamar al Parlament de Catalunya que
no faci cap retrocés en relació amb la legislació vigent de la tauromàquia a Catalunya.
I, en aquest sentit, també donar trasllat, òbviament, d’aquests acords als grups
polítics del Parlament de Catalunya.
Aquesta és la moció que presentem i aquesta és la moció que demanem a la resta de
grups, doncs que aprovem avui en aquest Ple Municipal.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Votem a favor de la moció i només una reflexió afegida al que ja s’ha dit,
independentment dels acords de la moció, que compartim plenament, jo crec que
havíem assolit fa uns anys, si recorden vostès i fan una mica de memòria, a La Farga
es feia l’anomenat festival del Cine Eròtic, que no era ni festival, ni cine, ni eròtic, era
una altra cosa, era pornografia pura i dura, en directe, i una mostra clarament dels
valors més sexistes i realment bastant desagradable. Va haver-hi un acord de Ple, a
partir d’una moció penso que d’Esquerra Republicana en aquell moment, i jo crec que
vam trobar un punt de partida i era que en cap lloc públic, de l’espai públic, doncs fos
un espai on d’alguna manera sigui un espai educador de valors constructius i que no
fomenti cap tipus de valor que vagi en contra de la vida. Va ser un acord i en aquell
cas no va ser fàcil, perquè era tota una indústria i La Farga va deixar d’ingressar
diners, però trobàvem que l’ètica d’allò públic no podia permetre un espectacle com
aquell a La Farga.
Independentment de la moció, que nosaltres compartim que l'Hospitalet es declari
municipi antitaurí, posem l’accent en el segon acord de la moció, i és que,
independentment d’això, com Esquerra Unida i Alternativa demanem a l’ajuntament,
demanem a l’Alcaldessa, al govern de la ciutat, que no es faci en cap espai públic,
doncs un congrés d’aquestes característiques, si ho ha de fer alguna entitat, que
llogui un hotel, un espai privat o ho facin a casa seva, però un centre cultural públic,
finançat amb els diners públics, ha de ser un espai, diguem-ne, honorable, en aquest
sentit, i educador de valors constructius pel conjunt de la societat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Plataforma per Catalunya.
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SR. ORDÓÑEZ
Votarem en contra de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió ja saben molts de vostès que tenim llibertat de vot en aquest
tipus de mocions, en el cas que ens ocupa la llibertat de vot la tenim igualment, com
estava expressant, però tots estem d’acord en votar a favor de la moció per declarar
a la ciutat de l'Hospitalet antitaurina, amb els acords que es porten aquí i donar
recolzament a la moció presentada.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, nosotros votamos en contra en coherencia con lo que hicimos en abril de 2010,
donde solicitamos que la fiesta de los toros fuera declarada patrimonio cultural y
material de Cataluña y que el Ayuntamiento también declarase patrimonio cultural de
la ciudad la fiesta de los toros y que promoviera y protegiera el derecho de los
ciudadanos al disfrute y al acceso de la cultura taurina, por tanto, votamos en contra
de la moción.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, jo evidentment com a responsable de l’equipament cívic i cultural on es va
celebrar el congrés que el Sr. Lluís Esteve al·ludia i al·ludeix a la seva moció, primer
manifestar el meu malestar i la meva sensació de sorpresa i d’estupor, davant les
situacions que es van viure en el moment en el que va tenir lloc i a les sortides i a les
entrades, doncs d’una certa situació de violència física, verbal i, evidentment, un
sempre conserva un cert punt d’innocència i en cap cas ens haguéssim esperat que
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s’haguessin produït aquestes reaccions. De fet, el que vull és argumentar el per què
del donar dret, en aquest cas, a una associació que defensa allò que ells creuen que
és el món de la tauromàquia, els toros i tal, a l’accés a un espai públic i el per què, i
això també em serveix per..., o em serveix com a grup, per argumentar el nostre
sentit de vot d’aquesta moció.
No està en absolut en debat, perquè això ja es va debatre en el Parlament de
Catalunya, que és on s’ha de debatre, si a Hospitalet hi ha toros o no hi ha toros, si hi
ha maltractament o no hi ha maltractament, això no està en el debat, es va votar en el
Parlament, va haver una majoria parlamentària ajustada i, lògicament, nosaltres, com
a grup municipal i com Ajuntament, defensem, però, a més a més, sense cap
concessió, l’aplicació de la Llei. El que està en debat és una altra qüestió, que jo
personalment, realment, em sorprèn i ho haig de dir així, el sentit de la moció, perquè
es parla de..., s’està posant en qüestió el dret a, en algun moment, reivindicar, reunirse, celebrar congressos, parlar, en definitiva estem situant sobre la taula, i que pot
haver debat, el tema de fins a on arriba la llibertat d’expressió i derivada de la llibertat
d’expressió, el dret de reunió, el dret d’associació.
Recordar-los que a l’empara de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia, qui té dret a
això, és a dir, si tenen dret o no tenen dret, té el dret a l’empara de l’administració per
poder exercir aquest dret. Per tant, negar a algú que té dret a la llibertat d’expressió,
el que puguin accedir, en igualtat de condicions que d’altres ciutadans, a un
equipament públic, és anar en contra de la Constitució i dels valors democràtics. A
partir d’aquí, podem dir, on comença i on acaba aquest dret? Lògicament, si estem
parlant de drets universals, socialment acceptats per tothom, la Declaració Universal
dels Drets Humans i tal, podria dir que digués, home, allò que vagi en contra
d’aquests valors no pot estar a l’empara de la llibertat d’expressió. Jo els hi vull
recordar que fins i tot en aquest Ple tenim grups que en alguns casos, precisament
vostè Sr. Lluís Esteve, denuncia al que està atacant precisament aquests valors,
doncs la grandesa de la democràcia és que permetem fins i tot que aquestes
expressions que van en contra d’un dret universal, es puguin posar sobre la taula i la
gent les pugui parlar i, a l’empara d’això, tenen fins i tot finançament públic.
Com deia Voltaire, pare del que és la il·lustració, que segurament molta de la gent
jove que està aquí haurà tractat la seva figura, diu: “No comparteixo la teva opinió,
però donaria la vida per defensar el teu dret a expressar-la”. No anem en contra dels
drets de ciutadania i quan, a més a més, en aquest cas, aquests valors, que jo no em
defineixo respecte a ells, haig de dir que el meu cap no pensa ni en taurí, ni en
antitaurí, pensa en d’altres claus. Però no podem parlar d’uns valors que estan en
aquesta moció que tinguin un caire universal i socialment acceptat. A França això no
és així, a d’altres comunitats properes a la nostra tampoc és així, per tant, no estem
parlant d’uns drets socials universals, estem parlant d’una divisió d’opinió ciutadana.
El propi Parlament va votar de manera molt ajustada, per tant, no seria ni aquest el
cas.
Jo només voldria acabar dient que, evidentment, en aquell centre cívic es va acollir
un congrés taurí, però en aquell centre cívic donaríem la vida, no sé si tant com el
Voltaire, perquè també es pogués acollir un seminari, unes sessions, d’entitats
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animalistes i antitaurines, tindrien tot el dret i tindrien tot el suport d’aquest govern i
d’aquest grup municipal. Parlar de la llibertat d’expressió no és només dir el que un
pensa, és acceptar que d’altres puguin pensar diferent. I em de dir que la vulneració
del dret a la llibertat, no només a vegades és exercida pels poders polítics poderosos
o econòmics poderosos, a vegades és el propi poble que inconscientment posa límits
a aquesta llibertat d’expressió.
I hem de tenir molta cura amb aquestes situacions, per aquests debats, que potser
aquest no pot generar més agressivitat, d’altres sí, i haig de recordar que en tot
aquest debat a vegades, no és el cas de la gent que aquí ens representa, perquè
estan representant uns valors que compartim, que és l’amor a la natura, l’amor als
animals, etc, però també hi ha d’altres discursos que són molt identitaris respecte
d’aquest debat, com segurament alguns de vostès poden deduir. I aquí sí que entrem
en un terreny més perillós, si no sóc d’aquesta identitat, no tinc dret a reivindicar, no
tinc dret a reunir-me i no tinc dret a l’empara de les administracions públiques per
poder exercir aquest dret.
Jo, per acabar, només diria, heu llegit una frase, doncs jo et llegiré una frase d’un
pensador, d’un magnífic lingüista, però d’un gran pensador nord-americà, que
segurament el Sr. Lluís Esteve compartirà el seu esperit, un socialista de base
anarquista, el Chomsky, que deia: “Si no creiem en la llibertat d’expressió de la gent
que no ens agrada, que menyspreem, és que no creiem en ella en absolut.”

SRA. ALCALDESSA
Molt bé.

SRA. SECRETÀRIA
Alcaldessa, perdó, necessito la votació.

SR. GRAELLS
Sí, és que he argumentat tot, però no he dit que votarem que no.

SRA. SECRETÀRIA
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Sí, en tot cas, per agrair el vot afirmatiu, positiu, tant d’Esquerra Unida, com de
Convergència i Unió, i en el sentit de demanar-li a Convergència i Unió que igual que
han fet vostès aquí, doncs que transmetin el seu posicionament, que té la meva
lloança el seu grup parlamentari, i tan de bo aquestes esmenes que s’estan portant al
Parlament per tirar enrere aquella Llei o una part de la Llei, doncs no vegin la llum.
Jo crec que, per contestar al company Graells, evidentment no entraré en masses
polèmiques, però sí dir-li que hi ha vegades que cal superar les pràctiques del passat,
hi ha vegades que el que abans era legal o el que abans era ben vist o fins i tot el que
abans era una expressió homogènia de pensament, doncs afortunadament la història
ho ha anat canviant. Posaria molts exemples, que no vull comparar, evidentment,
amb els drets dels animals, però hem superat moltíssimes coses al llarg de la història
que ara ens semblen retrògrades, que ens semblen cruels, que ens semblen injustes,
etc, i jo crec que aquesta és una d’elles, jo crec que hem de superar, d’una vegada
per totes, aquest “ensanyament” respecte a la vida dels animals, digo de saña, no
d’ensenyar, i que en aquest sentit jo crec que ho hem de superar.
M’ha posat un mal exemple quan m’ha comparat amb Plataforma per Catalunya,
perquè vostè ja sap que jo sóc partidari que aquest partit, i moltes vegades ho he
proposat, que no hauria de tenir una legalitat a la nostra democràcia, partits que
vinguin d’expressions derivades del feixisme, per tant, en aquest sentit m’ha posat un
mal exemple. Però entenc, doncs que tothom pot expressar les seves opinions, però
hi ha elements que cal superar les pràctiques del passat i crec que la pràctica de les
corrides de toros i el fet de elevar com un element cultural o com un element d’oci,
d’esbarjo, el veure com pateix un animal, doncs jo crec que és una de les coses que
hauríem de desterrar, com tantes i tantes coses hem desterrat a la història de la
humanitat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna paraula més, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Jo breument, només dir que aquest em sembla que hem de desterrar, aquest plural,
és una opinió, que jo podria compartir o no, a més a més, hem de veure que estem
en una ciutat on hi ha diferents realitats generacionals i que, lògicament, i ho podem
veure aquí a la sala, tot el jovent, que això és el futur, sembla que hi ha una major
sensibilitat respecte d’aquestes qüestions, però tenim altra gent gran, i evidentment
sempre podem trobar excepcions generacionals en un sentit i un altre, que tenen un
altre pensament, respectem aquest pensament d’aquesta gent gran, respectem-ho,
perquè si no el que estem situant a vegades, malgrat podem compartir que hem
d’avançar en un sentit, si no utilitzem la paraula, no utilitzem el diàleg, el que estem
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és segregant a la gent i això em sembla que és una mala pràctica, i mocions com
aquesta, des de la meva modesta opinió, l’únic que acaben generant és problemes
de conflicte i de confrontació entre els propis ciutadans.
Jo crec que hem de, des del diàleg, des de la llibertat, des de l’argument, hem
d’intentar avançar en ser més racionals, més viure en harmonia amb la natura, etc,
però no pot ser des de la imposició i des de la precipitació. Aquest pensem que hem
de superar aquestes pràctiques, doncs resulta que en el Parlament de Catalunya el
vot estava bastant dividit, és a dir hi havia diversitat d’opinions, encara no és una
pràctica social universal i, per tant, hem d’anar molt en compte en aquesta qüestió, és
l’únic que plantejo.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve, ja per anar acabant, si us plau.

SR. ESTEVE
Com acabo, doncs acabar com he iniciat, agraint tant el civisme i la participació avui,
doncs d’aquest col·lectiu, crec que han mostrat clarament la seva opinió, en silenci, i
respectant les opinions de tothom i crec que és molt positiu, doncs que part de la
nostra joventut, doncs pensi que cal superar pràctiques del passat, joventut i gent
gran, evidentment també, doncs que pensin que cal superar pràctiques del passat,
que ja, al nostre parer, són absolutament aberrants. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 30; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 30.- A FAVOR QUE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT ES DECLARI
MUNICIPI ANTITAURÍ. Ha estat rebutjada amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 6 vots a favor dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del
representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; assistents presents en el moment de
la votació.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PUNT 31.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT CC.OO. DE
L’HOSPITALET, SOL·LICITANT EL SUPORT DELS GRUPS POLÍTICS ALS
TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’EMPRESA EUROTERMINAL PER LA
PRESENTACIÓ PER PART DE LA DIRECCIÓ DE L’EMPRESA DE L’ERO DE
TANCAMENT DE LA MATEIXA.
Les intervencions en relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat CCOO de
l'Hospitalet, sol·licitant el suport dels grups polítics als treballadors i treballadores de
l’empresa EUROTERMINAL, per la presentació per part de la direcció de l’empresa
de l’ERO de tancament de la mateixa, s’han produït en el punt número 15 de l’Ordre
del Dia, en relació a la moció referent a aquest mateix tema i presentada pels grups
polítics municipals del PSC-PM, PP, CiU, PxC, EUiA i ICV-E

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes a preguntes de Plens anteriors que van ser prorrogades.

PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 50519, de 4 de desembre de 2014, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia,
Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vareu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 50.519 de data 4/12/14 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos contestada en
el Ple Ordinari del dia 19 de desembre de 2014.
Us adjuntem informe de la cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions
Externes, senyora Begoña Baldó, donant resposta a la vostra pregunta.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 4 de desembre
d’enguany, pel regidor del grup municipal del PPC, senyor J.Javier Díez Crespo,
pel que fa a la pregunta amb número de registre 1891, en què sol·licita el cost de
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diversos elements instal·lats a la Plaça de l’Ajuntament amb motiu de les festes
de Nadal.
El subministrament i instal·lació d’aquests elements no suposa cap despesa per
aquesta administració, perquè ha estat assumit mitjançant l’empresa
col·laboradora Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el suport de la
seva Divisió de Serveis Ciutadans.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 51098, de 10 de desembre de 2014, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 51.098 i data 10 de desembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada,
en relació amb el treball dels serveis jurídics de l’Ajuntament sobre els possibles
drets que podria tenir l’Hospitalet sobre un part de la zona franca de Barcelona,,
us comunico que al mes d’abril de 2014 es van iniciar els treballs de delimitació
entre els municipis de L’H i BCN. Les comissions constituïdes en ambdós
ajuntaments, s’han reunit en diverses ocasions per tal d’iniciar un expedient
d’alteració dels termes municipals. En el marc d’aquest debat s’han revisat tots
els acords anteriors que tenen a veure amb la conformació dels actuals límits
municipals, la seva formalització i l’acompliment de les compensacions
establertes en algunes d’aquestes alteracions. Aquests treballs, a dia d’avui,
encara no estan finalitzats i, per tant, no disposem, encara, dels informes tècnics
definitius que conformaran l’expedient de delimitació d’ambdós termes
municipals.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 51099, de 10 de desembre de 2014, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia,
Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vareu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 51099, de data 10/12/14 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos contestada en
el Ple Ordinari del dia 19 de desembre de 2014 i de la qual es va sol•licitar
ajornament.
Dir-vos al respecte que al senyor J.R. no se li va abonar cap quantitat per
presentar l’acte. Així mateix, em plau adjuntar-vos informe de l’assessora tècnica
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de mitjans de comunicació, senyora E.S., donant resposta a si la intervenció de la
Sra. Alcaldessa al Fòrum Barcelona Tribuna va generar algun tipus de despesa a
aquest Ajuntament.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a la segona part de la pregunta presentada amb
data 10 de desembre de 2014 i número de registre de l’Alcaldia 1916, per José
Javier Díez Crespo, regidor del Grup Municipal de PPC a l’Ajuntament de
L’Hospitalet en relació a la intervenció de l’alcaldessa a Barcelona Tribuna el
passat dia 3 de desembre.
En resposta a la pregunta: “si la intervención de la Sra. Alcaldesa en ese foro
generó algún tipo de gasto a este ayuntamiento”, em plau informar que l’acte de
Barcelona Tribuna, del 3 de desembre de 2014, va suposar una despesa de 250
euros per al Departament de Comunicació, corresponent al cost del dinar de 5
periodistes
Cal tenir en consideració que, inusualment al que acostuma a passar en un
esdeveniment amb repercussió mediàtica, la organització d’aquest acte no
assumeix el cost dels periodistes que hi assisteixen per anar a treballar i cobrir
informativament aquest acte. Per aquest motiu, des del Departament de
Comunicació s’ha considerat pertinent assumir-ne el cost.
Atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 52087, de 16 de desembre de 2014, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 52087 i de data 16/12/2014 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari
que es va celebrar el passat dia 27 de gener i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “ Vist que la Rambla Just Oliveras h ha alguns bars,
restaurants i o cafeteries que tenen el seu espai destinat a la terrassa dins del
propi passeig de la Rambla i l’utilitzen per ubicar taules i cadires per a l’ús dels
clients...”
Resposta:
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El servei de Guardia Urbana ha rebut trucades de queixes respecte a l’excés de
vetlladors d’algun local de la Rambla Just Oliveras, a l’arribada dels agents, els
vetlladors estaven recollits, s’ha advertit als propietaris d’aquesta situació, i també
que col·loquin be les taules per que moltes vegades dona sensació de tenen mes
de les autoritzades. En dos casos concretament , s’ha realitzat expedient
sancionador que esta en tràmit, un per incompliment d’horari i l’altre per vetlladors
de mes.
Les llicencies actuals de la Rambla just Oliveres son:
RB JUST OLIVERAS, 1
RB JUST OLIVERAS, 8
RB JUST OLIVERAS, 27
RB JUST OLIVERAS, 33

8 VETLLADORS I 32 M2 T Anuals
8 VETLLADORS I 32 M2 T “
8 VETLLADORS I 32 M2 D “
8 VETLLADORS I 32 M2 T “

8 VETLLADORS temporada
8 VETLLADORS “
8 VETLLADORS “
8 VETLLADORS “

RB JUST OLIVERAS, 34
RB JUST OLIVERAS, 38
RB JUST OLIVERAS, 58
RB JUST OLIVERAS, 58
RB JUST OLIVERAS, 63
RB JUST OLIVERAS, 69

8 VETLLADORS I 32 M2 T “
8 VETLLADORS I 32 M2 T “
8 VETLLADORS I 32 M2 T “
8 VETLLADORS I 32 M2 T “
8 VETLLADORS I 32 M2 T “
8 VETLLADORS I 32 M2 T “

8 VETLLADORS
8 VETLLADORS
8 VETLLADORS
8 VETLLADORS
8 VETLLADORS
8 VETLLADORS”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 9
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 23 i 30 de
gener i 6 de febrer de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm.4230, de 23 de gener de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de febrero de 2015
Como consecuencia de la propuesta cultural para L’Hospitalet anunciada por la
Alcaldesa de la ciudad a este concejal le interesa saber:
1.
¿Cree el Ayuntamiento que el Sr. J.R., que afirma públicamente desconocer
L’Hospitalet, es la persona más adecuada para elaborar un plan de reactivación
cultural para la ciudad?
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2.
¿Cree el Ayuntamiento que el desarrollo cultural de L’Hospitalet se puede
hacer al margen de sus raíces españolas y de la riqueza cultural que tiene per se una
ciudad que han levantado entre tantos andaluces, extremeños o gallegos?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 4230 i data 23 de gener de 2015, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de febrer de 2015, en la que segons el tenor literal
diu:
Como consecuencia de la propuesta cultural para L’Hospitalet anunciada por la Alcaldesa de
la ciudad a este concejal le interesa saber:
1.
¿Cree el Ayuntamiento que el Sr. J.R., que afirma públicamente desconocer
L’Hospitalet, es la persona más adecuada para elaborar un plan de reactivación cultural para
la ciudad?
2.
¿Cree el Ayuntamiento que el desarrollo cultural de L’Hospitalet se puede hacer al
margen de sus raíces españolas y de la riqueza cultural que tiene per se una ciudad que han
levantado entre tantos andaluces, extremeños o gallegos?

En relació a la primera pregunta, li comunico que considerem al Sr. Ramoneda una
persona adequada per l’elaboració del pla.
Responent a la segona pregunta hem de dir que no, ja que des de la regidoria de
Cultura sempre s’ha tingut molt en compte la necessitat de contemplar la diversitat
cultural de la ciutat.
Cordialment,”
2.- RGE núm. 4232, de 23 de gener de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de febrero de 2015.
Solicitamos conocer el número de ciudadanos a los que se prestó ayuda para pagar
algún recibo de agua, electricidad o gas durante el año 2014.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 4.232 i data 23 de gener de 2015 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 24 de febrer de 2015, en relació als ajuts a famílies
per pagament de subministraments, dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga per
recavar la informació.
Atentament,”

3.- RGE núm.4233, de 23 de gener de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de febrero de 2015.
El pasado 21 de Enero de 2015, el sindicato UGT denunciaba a través de una circular
que se está vaciando de contenido a la brigada del cementerio municipal, y
expresaba sus temores de que estas funciones acaben pasando a una empresa
privada, por lo que solicitamos información acerca del motivo por el que según UGT
“se está vaciando de contenido” la brigada del cementerio así como si se tiene
intención de privatizar sus funciones.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 4.233 i data 23 de gener de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de febrer de 2015, en relació amb una
denúncia de UGT sobre la brigada de cementiri, us comunico que aquesta informació
l’hauria de reclamar al propi Sindicat. En aquests moments no hi ha cap projecte amb
la intenció de privatitzar les seves funcions.”
4.- RGE núm. 4234, de 23 de gener de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de febrero de 2015.
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Solicitamos tener acceso a la liquidación de los conciertos de primavera del año 2014
celebrados en el recinto de la Farga.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 4234 i data 23 de gener de 2015 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de febrer de 2015, en relació a:
“Solicitamos tener acceso a la liquidación de los conciertos de primavera del año
2014 celebrados en el recinto de la Farga. “
Ho tindrà a la seva disposició en la Comissió Especial de Comptes, un cop s’hagi
procedit a fer la liquidació de l’exercici 2014 en el Ple Municipal.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 4236, de 23 de gener de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de febrero de 2015.
Solicitamos conocer si en 2014 se emitió algún decreto o acuerdo concediendo la
exención del IBI a la entidad ICV referente al local de calle Barcelona.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 4236 i data 23 de gener de 2015 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de febrer de 2015, en relació a:
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“Solicitamos conocer si en 2014 se emitió algún decreto o acuerdo concediendo la
exención del IBI a la entidad ICV referente al local de calle Barcelona.”
En l’exercici 2014 no consta que hagi tingut l’exempció de l’IBI.
Cordialment,”

6.- RGE núm. 5977, de 30 de gener de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para que sea
contestado el próximo pleno del día 24 de febrero de 2015.
En el pasado pleno del 27 de enero el Sr. Bonals, Teniente de Alcalde de Seguridad,
Convivencia y Civismo, negó las afirmaciones recogidas por los medios de
comunicación en relación al fenómeno de las bandas latinas. No sólo dudó de la
existencia del informe de Mossos al que hacen referencia los medios, sino que
además afirmó que “no se había hablado nunca ni presentado nunca” a ninguno de
los órganos de coordinación policial existentes.
En este sentido, el Sr. Bonals afirmó públicamente que había “pedido por escrito al
Director de los Mossos d’Esquadra que [le] informen si este informe es cierto y, si
existe y hace estas afirmaciones, qué actuaciones policiales se han hecho en
consecuencia”.
Por todo esto, este concejal
RUEGA:
Que traslade a los Grupos Municipales en Comisión el contenido de este informe tan
pronto como el Gobierno Municipal tenga constancia.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
5977 i de data 30/01/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic
del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper
dia 24/02/2015 en relació a: “.Que traslade a los grupos municipales el contenido de
este informe tan pronto como el Gobierno tenga constancia....”
Resposta:
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Informar que desprès de mantindre una reunió el passat dia 5 de febrer amb el
Director General de la Policia, Sr. Albert Batlle, ens comunica que aquest informe al
qual vostè fa referència no existeix.
Ben atentament,”

7.- RGE núm. 5979, de 30 de gener de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de febrero de 2015.
Solicitamos conocer que actuaciones se están realizando o se piensan realizar en
torno al Castillo de Bellvis para su conservación y estudio.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 5.979 i data 30 de gener de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de febrer de 2015, en relació amb les
actuacions al Castell de Bellvís, us comunico el següent:
És necessari i imprescindible per a aquest projecte, la conservació de totes les
estructures corresponents a les fases medieval (Castell de Bellvís) i moderna (Masia
de la Torrassa). Es planteja una actuació respectuosa tant amb els valor de la
construcció fortificada que van motivar la declaració com a BCIL, com de les
estructures modernes que motivaren la declaració inicial com a BCIL. Es conservaran
les característiques tipològiques d’ordenació espacial, volumètriques i morfològiques
més remarcables de l’edifici.
El projecte constarà de dues vessants, una d’arquitectònica i una altra d’arqueològica
que s’han de realitzar de forma conjunta i coordinada.
La vessant arquitectònica, que consistirà en el desmuntatge de les estructures
contemporànies, ha de permetre completar l’estudi de totes les restes que pertanyen
a les fases medieval i moderna. També és necessari el repicat dels arrebossats
contemporanis de totes les estructures que es conservin, que actualment no
permeten realitzar aquest estudi, ni la lectura de les estructures i elements a
conservar.
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Per tal de garantir l’estabilitat estructural i la conservació dels elements es podran
mantenir estructures i elements contemporanis que dotin d’un perímetre de
tancament i protecció a l’edificació resultant.
S’eliminen parts de l’edifici que comporten una degradació estructural i l’eliminació
permetrà una millor interpretació històrica.
Els treballs de desmuntatge s’hauran de fer amb seguiment i control arqueològic.
Serà de control especial l’enderroc de l’escala existent, que s’executarà de forma molt
controlada un cop finalitzat l’estudi arqueològic del cub existent a la planta soterrani.
Per assegurar el correcte manteniment d’aquelles parts d’obra que després de
l’anàlisi arqueològic quedin a l’aire lliure, seran cobertes amb lones
impermeabilitzants.
Un cop acabada la part de l’enderroc de tots aquells elements contemporanis, es
dotarà a l’edifici d’elements de protecció.
Aquesta primera fase preveu els treballs d’enderroc controlat de les estructures
contemporànies.”
8.- RGE núm. 7626, de 6 de febrer de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de febrero de 2015.
El 10/12/14 presentamos una pregunta de pleno relativa a la intervención de la
señora Alcaldesa en el Forum Barcelona Tribuna, en la contestación a dicha pregunta
se hace mención de un gasto de 250 € correspondiente al coste de la comida de
cinco periodistas, solicitamos conocer para que medios de comunicación trabajan.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 7.626 de data 6/02/15 i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin contestada en el Ple Ordinari del
dia 24 de febrer de 2015.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’ esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
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Ben atentament, ”
9.- RGE núm.7672, de 6 de febrer de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de febrero de 2015.
Vecinos de la calle Mestre Candi y usuarios del parking situado en esa misma calle
frente al número 46 nos han comentado su inquietud por el mal estado de las losas
de la acera, muchas están sueltas y en el centro hay una pequeña depresión. Los
vecinos comentan que aprovechando la reforma del parque de la Serpiente se podría
arreglar también este tramo de calle que está adyacente a las obras. Por lo que
solicitamos conocer si se piensa actuar sobre esta zona o si se piensa solucionar
este problema.

”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 7.672 i data 6 de febrer de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de febrer de 2015, en relació amb el mal
estat de la vorera al carrer Mestre Candi, us comunico que aquest tram de carrer no
forma part de l’àmbit de l’obra de remodelació del parc de la Serp, per tant, no es pot
arreglar com a part d’aquesta. Procedim a introduir la incidència al SIGVIAL per tal
que el servei corresponent la pugui resoldre.”
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Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 6 de febrer
de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 7512, de 6 de febrer de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-02-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que alguns veïns del carrer de Francesc Moragas afirmen que alguns dels
arbres d’aquest carrer estan en mal estat.
Atès que el motiu pel qual fan aquesta afirmació és perquè, quan plou, es forma un
bassal d’aigua negra a l’escocell.
Donat que un dels arbres on s’observa aquest fet es troba davant del número 16-18
d’aquest carrer.
PREGUNTA
Es analitzar l’estat dels arbres del carrer de Francesc Moragas i procedir a replantar o
substituir els que estiguin en mal estat?
Si és que si, quan es farà?
Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 7.512 i data 6 de febrer de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de febrer de 2015, en relació amb els
arbres del carrer Francesc Moragas, us comunico que les incidències relatives a
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l’arbrat del carrer esmentat, com a la resta de la ciutat, s’han anat atenent quan s’han
produït, i es fa un seguiment que permet fer les actuacions adients en cada cas.”
2.- RGE núm. 7513, de 6 de febrer de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-02-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que els veïns dels carrers de Francesc Moragas es queixen de les molèsties que
provoca el fet que hi hagi una parada d’autobusos (de les línies LH2, L10 i Nocturn)
ubicada davant del número 16-18.
Atès que les molèsties que esmenta el veïnat són, entre d’altres, la caravana de
vehicles que provoquen les aturades d’aquests autobusos.
Vist que, a més, els pilons que hi ha en aquest trosset de carrer dificulten la baixada
dels passatgers de l’autobús fent que, inclús, el conductor hagi de moure el vehicle
per tal que puguin baixar les persones amb mobilitat reduïda, cadires de rodes o
cotxets de nadons.
Atès que hi ha possibilitats d’adaptar zones d’aquest carrer per a fer una parada
d’autobús que garanteixi el fàcil accés dels usuaris i perquè, a més, no perjudiqui el
trànsit dels cotxes.
PREGUNTA
Es pensa traslladar aquesta parada d’autobús per tal d’evitar els problemes de trànsit
i les molèsties que ocasiona?
Si és que si, quan es farà aquest trasllat?
Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7513 i de data 06/02/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
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Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 24/02/2015 en relació a: “Atès que els veïns dels carrers de Francesc
Moragas es queixen de les molèsties que provoca elf et que hi hagi una parada de
autobusos....”
Resposta:
Aquesta area es coneixedora de la problemàtica existent respecte aquesta parada de
bus, a traves de la Regidoria del Districte i dels mateixos veïns.
Des del servei de Mobilitat es va estudiar la viabilitat del canvi. Vista la possibilitat de
realitzar el trasllat, es va realitzar la sol·licitud corresponent a l’Àrea d’ Espais Públics,
a qui correspon realitzar el canvi.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 8208, de 10 de febrer de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-02-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el ple del 27 de gener de 2015 es va presentar un prec-pregunta referent als
espais de recollida d’arbres de Nadal.
Vist que a la resposta es va mencionar que tant les estructures que conformen
l’espai, com el tipus de tancament que s’utilitza són els mateixos que es fan servir en
les zones de jocs infantils i que compleixen amb totes les normatives de seguretat.
Atès que la funció d’aquest l’espai no és la de ser un espai de lleure per als infants,
sinó que ha d’oferir un servei específic i diferent, pel qual sembla que no està
preparat. D’una banda, no hi ha porta per accedir al recinte per dipositar còmodament
els arbres i, d’altra banda, l’alçada del tancat és molt elevada i dificulta que les
persones puguin dipositar els arbres amb comoditat.
PREGUNTA
S’ha tingut en compte incorporar una porta que permeti accedir a l’espai amb
seguretat? Si és que sí, s’inclourà aquesta porta en els tancats de la propera
campanya de recollida d’arbres de Nadal? Si és que no, per quin motiu no es vol
posar una porta d’accés a aquest espai?
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S’ha tingut en compte l’alçada de les balles del tancat que conformen aquest espai?
Sí es que sí, per quin motiu són tan elevades? Si és que no? Es pensa modificar
l’alçada de cara a la propera campanya de recollida?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 8.208 i data 10 de febrer de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de febrer de 2015, en relació amb els
espais de recollida d’arbres de Nadal, us comunico que estudiarem la proposta per
valorar en un futur un altre tipus d’intervenció.”
4.- RGE núm. 9237, de 16 de febrer de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-02-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’Ajuntament ha invertit 1,8 milions d’euros en la reforma del parc de la Serp
i en el trasllat del dipòsit municipal de vehicles que fins ara hi ha havia a la zona.
Vist que aquesta remodelació s’ha fet amb la feina de treballadors procedents de
plans municipals d’ocupació.
PREGUNTA
Quantes persones han estat contractades, a través de plans d’ocupació municipal,
per desenvolupar aquestes tasques?
A través de quin tipus de contracte s’ha fet la contractació d’aquest personal?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 9.237 i data 16 de febrer de 2015, segons el que disposa
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l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de febrer de 2015, en relació amb quantes
persones han estat contractades a través de plans d’ocupació municipal per a
desenvolupar tasques de remodelació del parc de la Serp i el trasllat del dipòsit
municipal de vehicles, us comunico que no s’ha contractat cap persona a través de
plans d’ocupació municipal per a desenvolupar aquesta obra. Ara bé, tal com queda
reflectit al contracte, l’adjudicatari de l’obra ha contractat 4 persones que estaven a
l’atur de la Ciutat.”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Hem acabat l’Ordre del Dia, a excepció de l’últim punt, que és el 32 ¿hi ha algun prec
o alguna pregunta? Si no, aixequem la sessió, moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les vint-i-dues hores i cinquanta-cinc minuts, del dia vint-i-quatre de
febrer de dos mil quinze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretaria General del Ple Accidental,
(Delegació Decret 1454/2015 de 23 de febrer),

Núria Marín i Martínez

M. Dolores Quirós Brito

